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Semnarea declarației comune

Un grup de muncitori din sec
torul IV al exploatării miniere 
Vulcan, sector care a realizat o 
importantă producție de cărbu
ne peste sarcina de plan a anu
lui trecut, ne-au sesizat că în 
cursul lunii februarie nu s-a 
îndeplinit planul lunar, iar si
tuația necorespunzătoare a per
sistat și în ultima lună a tri
mestrului I al anului. Acest fapt 
grevează îndeplinirea planului 
pe exploatare și mai ales influ
ențează negativ posibilitatea re
alizării cîșligurilor pentru mun
citorii din sector.

★

Sectorul IV al minei Vulcan a 
fost primul sector pe bazin care 
și-a realizat înainte de termen 
sarcina de plan a anului trecut 
reușind să producă suplimentar 
prevederilor 12 mii tone cărbu
ne, iar în luna ianuarie a.c. pla
nul la producția de cărbune a 
fost de asemenea realizat în 
proporție de 102,8 la sută. Luna 
februarie însă, a însemnat o 
scădere bruscă a capacității de 
producție a sectorului — deran
jament care continuă să se ma
nifeste — cînd doar cea. jumă
tate din sarcina de plan a fost 
îndeplinită.

Am intrat în trimestrul II al 
anului, fiecărui colectiv fiindu-i 
repartizate sarcini de plan, în 
creștere, iar sfîfșitul acestei pe
rioade va trebui să însemne în
deplinirea a jumătate din pla
nul anual. In sectorul IV Vul
can starea de lucruri existentă, 
confirmată și de investigațiile 
poastre, scoate în evidență fap
tul că nu este asigurată linia 
de front activă — condiție e- 
sențială pentru realizarea sar
cinilor de plan. La sfîrșitul lunii 
ianuarie au fost oprite două a- 
bataje în panourile 3 și 4 din 
stratul 15, dotate cu combine, 
întrerupîndu-se brusc posibilita

tea de a realiza sarcina zilnică, 
neexistînd pregătită linia de 
front care să compenseze aceas
tă pierdere. Situația continuă și 
acum, sectorul lucrînd cu două 
abataje cameră în stratul 3 și 
un frontal în stratul 15, acesta 
din urmă intrat în funcțiune a- 
bia de cîteva zile. In investiga
țiile noastre am căutat răspuns 
la motivele care au provocat 
această stare de lucruri anorma
lă și ce măsuri se impun pen
tru ca sarcina de plan a tri
mestrului II să se poată îndepli
ni în cadrul sectorului.

O primă cauză ce a determi
nat neajunsul manifestat în 
sector, singura în parte obiecti
vă, a fost renunțarea la exploa
tarea cărbunelui din panourile 
5 și 6 din stratul 15, condiționat 
de creșterea în grosime a inter- 
calațici sterile Și micșorarea 
grosimii cărbunelui sub limita 
exploatabilă.

încă din luna octombrie a a- 
nului trecut la o analiză pe 
exploatare care-și propunea lu
area unor hotărîri pentru cre
area condițiilor de lucru pentru 
anul acesta, s-au făcut sesizări 
că situația impune luarea u- 
nor măsuri din timp pentru e- 
vitarca golurilor în producție 
prevăzute a se înregistra la sec
torul IV. Ca primă sarcină era, 
așadar, necesar, ori să se ia o 
decizie de a se întreține cores
punzător planele înclinate de 
transport și pentru aproviziona
rea cu materiale din axul co
lector al stratului 15, pentru a 
permite trecerea cu cele două 
frontale din panourile 3 și 4 
pînă la limita naturală a blo
cului, ori a se schimba metoda 
de exploatare, existînd păreri 
că nu va fi posibilă trecerea. 
S-a gîndit îndelungat, pc de o

A. HOFFMAN
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E. M. DÎLJA : Șeful de brigadă Dumitru Bălășescu de 
la abatajul cameră nr. 5, stratul 5, blocul 2 și inginerul prin
cipal de la serviciul tehnologic Francisk Kerekes, mai fac, 
după ieșirea din șut o... „recapitulare" privind tehnologia Ia 
locul de muncă. Foto : I. LEONARD

In cartierul Aeroport din Petro
șani, în ultima zi a trimestrului I 
al anului, constructorii au predat 
blocul D 1—6 cu 30 de aparta
mente. In cursul primului trimestru, 
Grupul de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. Deva a dat în folosință fa
miliilor de mineri din bazin 192

Apartamente 
peste plan

apartamente, cu 22 de apartamente 
mai mult peste sarcinile de plan.

In felul acesta Grupul de șan
tiere al T.C.H. a realizat și depă
șit planul valoric și fizic terminînd 
toate obiectivele prevăzute în gra
fic cu termen de predare în pri
mul trimestru.

Deschiderea cursurilor 

postuniversitare la Institutul 

de mine din Petroșani
Ieri dimineață, la Institutul 

de mine din Petroșani a avut 
loc deschiderea festivă a cursu
rilor postuniversitare pentru 
pregătirea in două domenii de 
actualitate mecanizarea lucrări
lor miniere; tehnici și tehno
logii moderne în prepararea 
substanțelor minerale utile. A- 
ceastă formă de pregătire a spe
cialiștilor de la diferite între
prinderi extractive din țară, 
are scopul de a le transmite ul
timele progrese înregistrate de 
știința și tehnica minieră.

La festivitatea de deschidere 
au participat tovarășii Clement 
Negruț, prim-secretar al Comi

Cercul inovato
rilor de la 

F.S.H. Vulcan
La fabrica de stîlpi hidraulici 

Vulcan s-a constituit joi, 30 mar
tie a. c., cercul inovatorilor pe fa
brică din care fac parte 2C de in
gineri, tehnicieni,, maiștri și munci
tori. Făcîndu-sc cu acest prilej un 
scurt bilanț al activității inovato
rilor din unitate pe primul trimes
tru al anului 1972 s-a constatat că 
în această perioadă au fost înre
gistrate 8 propuneri de inovații în
tre care se numără : Dispozitiv 
pentru strunjit cilindri (autor Ale
xandru Ganea), Dispozitiv pentru 
strunjit și filetat șurubul venlilului 
Stîlpului „S.V.J." (autori Mircea 
Guia, Aleodor Bălășoiu, Mihai Ia- 
cob, Ion Gali, Ștefan Ham și Eu
gen Moldovan), Dispozitiv cu ghi
daj rabatabil pentru susținerea tu
bulaturii pe strung (autori Mihai 
Guilasz și Nicolae Stoic) și altele.

Avînd în componența sa oameni 
cu o bogată experiență și înaltă 
competență cum sînt inginerii DU
MITRU CRĂCIUN, șeful fabricii 
și IOAN CRF.ȚU, tehnicianul prin
cipal GH. PLOȘTEANU, maiștrii 
FRANCISC MATYUS și MIHAI 
GUDASZ, cercul inovatorilor de la 
F.S.H.V. este decis să aducă, în 
continuare, prin rezolvarea unor 
probleme tehnice, noi completări și 
perfecționări fluxului de fabricare 
a stîlpilor hidraulici pentru susține
rea abatajelor.

tetului municipal Petroșani al 
P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal ; prof. dr. ing. Ilie 
Constantinescu, prorector al 
I.M.P., acad. Cubăr Panu, decani 
și prodecani ai facultăților in
stitutului. In cuvîntul său de 
deschidere a cursurilor, tov. 
prof. dr. ing. Ilie Constantines
cu a evidențiat semnificația e- 
miterii acestei forme de pre
gătire începînd din acest an, 
necesitatea obiectivă a existen
ței unor astfel de cursuri „In-

(Continuare in pag. a 3-a)

Duminică dimineața, la Pala
tul Poporului din Khartum, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Sudanului, Gaafar Moham
med El Numeiry, au semnat 
declarația comună româno-su- 
daneză.

La ceremonia semnării au a- 
sistat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Busein Numeiry.

Au fost de față Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțu
lui exterior, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministru] mi
nelor, petrolului și geologiei,

DECLARAȚIE COMUNĂ
ROMÂNO-SUDANEZĂ

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușescu, a efec
tuat o vizită oficială în Republica 
Democratică Sudan, între 30 mar
tie și 2 aprilie 1972, la invitația 
președintelui Republicii Democratice 
Sudan, general-maior Gaafar Mo
hammed Numeiry.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
personalitățile care l-au însoțit au 
vizitat obiective industriale și so- 
cial-culturale din Khartum, Da-

PLECAREA DE LA KHARTUM
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în Sudan — a șap
tea țară înscrisă în programul 
african al șefului statului ro

Sosirea m Republica Arabă Egipt
Duminică la amiază, secreta

rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a sosit în 
Republica Arabă Egipt, unde, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, face o vizită oficială 
de partid și de stat, la invita
ția președintelui acestei repu
blici și președinte al Uniunii So
cialiste Arabe, Anwar Sadat,

VIZITA PROTOCOLARA
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt, președintele Uniunii Socia
liste Arabe, Anwar Sadat, și 
doamnei Djihan Sadat, la reșe
dința prezidențială din Guiza.

Vizita protocolară s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială. 

Gheorghe. Oprea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, Constantin Mitea, consi
lier al președintelui Consiliului 
de Stat, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior, Sergiu Celac, director a.i. 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, Florian Stoica, director ge
neral adjunct în Ministerul Co
merțului Exterior; din partea 
sudaneză i dr. Osman Abu El 
Găsim, ministrul cooperării și 
dezvoltării rurale, ministru al 
agriculturii, Mahdi Mustafa El 
Hadi, ministru de stat la Pre
ședinția Republicii, Ibrahim

mazin, Dinder și Wad Medani. 
Primirea călduroasă rezervată înal- 
ților oaspeți români constituie o ex
presie a sentimentelor de prietenie 
pe care le nutresc, în mod reciproc, 
popoarele român și sudanez.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Democratice Sudan, ge
neral-maior Gaafar Mohammed 
Numeiry, au avut discuții, la care 
au asistat, din partea română : Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al comerțu

mân — a luat sfîrșit duminică 
dimineața.

La ora 9,00 după încheierea 
ceremonialului consacrat plecă

Republica Arabă Egipt este 
ultima etapă a călătoriei, în ce
le opt țări africane, a conducă
torului partidului și statului 
nostru, începută cu peste trei 
6ăptămîni în urmă.

Prietenia și colaborarea ro- 
mâno-egipteană se dezvoltă cu 
succes pe baza principiilor de 
nezdruncinat ale respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi,

Convorbiri oficiale
La Palatul Kubbeh din Cairo 

au început, luni dimineața con
vorbirile oficiale dintre Secre
tarul general aJ Partidului Co
munist Român, Președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Arabe Egipt, președin
tele Uniunii Socialiste Arabe, 
Anwar Sadat.

Au participat din partea ro

A

Moneim Mansour, ministrul eco
nomiei și comerțului, prof. Ah
med Abdel Rahman El Agib, 
ministrul industriei și minelor, 
Fakhr El Din Mohamed, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Mohamed Abdel Ma- 
gib. subsecretar în Ministerul 
Economiei și Comerțului, Suli- 
man Babikir, ambasador în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

înainte de solemnitatea sem
nării declarației comune româ- 
no-sudaneze. a avut loc o între
vedere între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gaj 
afar El Numeiry.

lui exterior, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Ștefan Andrei, consi
lier al Președintelui Consiliului de 
Stat, Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Cansiliului de Stat, 
Vasile Răuță, adjupet al ministru
lui comerțului exterior, Sergiu Ce
lac, director a.i. în Ministerul Afa
cerilor Externe, Florian Stoica, di-
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rii solilor poporului român din 
Republica Democratică Sudan, 
avionul prezidențial românesc 
decolează de pe 'aeroportul din 
Khartum spre Cairo.

neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
Vizita în Egipt va evidenția, în 
mod cert, noi căi de lărgire și 
adîncire a colaborării multila
terale dintre cele două state, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Ara
bă, de întărire a prieteniei ro- 
mâno-egiptene, în interesul ce
lor două popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

mână Ion Pățan vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ș.i mi
nistru al comerțului exterior,- 
Corneliu Mănescu, ministru] a- 
facerilor externe, Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Ștefan Andrei, 
Constantin Mitea, Gheorghe O- 
prea, consilieri ai președintelui,

(Continuare în pag. a 4-a)

Moment 
solemn

„Eu. cetățean al Republicii Socialiste România..."

La subunitatea de pom
pieri din Petroșani a avut 
loc sîmbătă, 1 aprilie, 
ora 10, festivitatea depu
nerii jurămîntului militar.

Au participat tovarășii 
CLEMENT NEGRUȚ, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid, 
președintele Consiliului 
popular municipal Petro
șani, VASILE OROS 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal al U.T.C., 
general-maior în rezervă 
WILIAM SZUDER, ing. 
GHEORGHE OLARIU, 
directorul Uzinei de utilaj 
minier Petroșani și maio
rul COSTACHE CHISĂ- 
LIȚA din partea unității 
de pompieri județene.

A mai fost invitat la 
festivitate și un grup de 
tineri care în curînd vor 
îmbrăca haina ostășească.

După raportul dat de 
ofițerul PETRU TUDOR, 
maiorul C. Chisăliță a fă
cut o succintă evocare din 
paginile glorioasei armate 
românești și ale unităților 
de pompieri, gata întot
deauna la datorie de a a- 
păra bunurile întregului 
popor.

In cuvîntul său, primul

secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C. a a- 
dresat tinerilor militari 
urări de succes în pregăti
rea de luptă și politică.

De asemenea, generalul 
maior în rezervă, IF. Szu- 
der, a făcut cîteva reco
mandări călduroase mili
tarilor privind pregătirea 
temeinică a fiecăruia, u- 
rîndu-le sănătate, succese 
multe în îndeplinirea cu 
conștiinciozitate a îndato
ririlor ostășești.

Intr-o atmosferăi solem
nă s-a trecut la depunerea 
jurămîntului militar.

In încheierea festivității 
tovarășul Clement Negruț 
a recomandat tinerilor 
militari, printre altele : 
„...Să fiți bărbați, să de
monstrați că sînteți ur
mașii lui Mircea, Ștefan 
și Mihai Viteazul, chemați 
să apărați cea mai lumi
noasă epocă în care tră
iește țara noastră... Fiți 
demni și mîndri că sînteți 
chemați să apărați: cauza 
sfîntă a poporului și să 
vă îndreptați inimile cu 
recunoștință spre partidul 
nostru drag..."

„Viitorul" pe aleea Viitorului din Vulcan.
Foto : I. LICIU

„FLORI HLSL
Dialog pe aceeași scenă

ÎN ZIARUL NOSTRU DE MIERCURI
veți putea citi:

® Rubrica „România socialistă 
în imagini și fapte“.

® „Gîndul și fapta“ instantaneu 
despre preocupări novatoare la mi
na Petrila.

® „Examen nu numai al concu- 
renților ci și al instituțiilor de cul
tură" — analiză pe marginea re
centului Festival-concurs „Cîntecul 
adîncului".

® Pagina „Cadran economic".
® Rubricile : „Din sălile de jude

cată", „Cu scrisoarea dv. în față".
® O rubrică cuprinzătoare de 

SPORT.
® In ziar veți putea de asemenea 

urmări cele mai noi știri și repor
taje despre evenimentele interne și 
internaționale.

S-a împămîntenit de multi ani, 
in Valea Jiului, obiceiul ca la în
ceputul lunii aprilie să se treacă 
in revistă formațiile așezămintelor 
culturale, cluburilor, caselor de 
cultură. Conform acestei frumoa
se tradiții, simbătă 1 și duminică 
2 aprilie locuitorii municipiului 
nostru au avut ocazia să asiste 
la desfășurarea dialogului pe a- 
ceeași scenă „Flori alese de pe 
Jiu", care a avut loc în sala ma
re a Casei de cultură din Petro
șani. Un număr mare de artiști 
amatori - de la așezămintele cul
turale sătești, Jieț, Cimpa, Cîmpu 
lui Neag, Iscroni, de la cluburile 
muncitorești» Lonea, Petrila, Vul
can, Aninoasa, Lupeni, de la ca
sele de cultură Petroșani și Uri- 
cani, au demonstrat odată mai 
mult că Valea Jiului dispune de 
reale și puternice forțe artistice.

De-a lungul celor două zile, au 
trecut prin fața spectatorilor ta
rafuri - remarcăm acuratețea in
terpretativă a celor din Vulcan și 
Petroșani - grupuri vocale — pre
zență scenică, text bine inspirat 
la cele din Cîmpu lui Neag și 
Vulcan —, soliști de muzică popu
lară - notabilele prezențe ale 
luliei Dănilă, A. Lumînaru, ale lui 
Ionel Pop, Pavel Mărgineanu, Ni
colae Cincă —, foarte tînărului in
terpret - Giorgian Birdeș - Ba

nița - o voce bună dar text nepo
trivit pentru un elev, formații de 
dansuri populare și moderne - 
Lupeniul, Iscroniul, Petrila, au e- 
voluat cu formații ce, în unele ca
zuri, pot fi invidiate și de către 
profesioniști. Reală virtuozitate au 
demonstrat și soliștii instrumentiști 
Vasile Cilțea, Gheorghe Bokoș, 
lovan Cindea ca și soliștii vocali 
de muzică ușoară Ricu Todoran, 
Mihai Palotay, Gheorghe Știr, 
Ana Moldovan. Nu putem lăsa 
de-o parte prezența formațiilor 
„Cromatic" și „Atlas". (De aceas
tă dată formația „Atlas" a fost 
parcă puțin obosită. Sau poate 
grăbită ?) Aplauze îndelungi au 
însoțit apariția brigăzilor de la 
Casa de cultură Petroșani, clubul 
Vulcan și cooperativa „Deservi
rea" Lupeni care au adus în fa
ța publicului aspecte, pozitive și 
negative, din viața de toate zilele 
a- localităților pe care le-au re
prezentat. Un moment emoționant, 
plin de poezie (în toate sensurile 
cuvîntului), l-a. constituit apariția 
bătrînului Ion Danciu de la Casa 
de cultură Uricani, care, cu o vo
ce caldă, a reușit să subiuae au
ditoriul narîndu-i întîmplările lui

I. MIRCEA

(Continuare în pag. a 3-a)

In pagina a 2-a:

® Steaua — Jiul Petroșani 3—0
® Rezultate, clasamentul, etapa viitoare a cam
pionatului diviziei A la fotbal
® Rugbi : C. S. M. Sibiu — Știința Petro

șani 3—9
® Handbal : Debut neconcludent
® Săptămîna ilustrată

Cu două, sau mai multe fețe
M-am șters pe pantofi, am bă

tut la ușă, am așteptat să aud 
cuvenitul „intră", am intrat, 
mi-am luat pălăria în mină, am 
dat cu tot respectul „bună ziua" 
și am început să aștept cuminte 
să fiu întrebat. Observași deci, 
că am îndeplinit fără nici o omi
siune întregul ritual impus de ce
rințele bunei cuviințe. Sau, poate 
am scăpat ceva ? Nu cred. Dar 
pentru siguranță să mai revedem 
odată lucrurile. Așa... E în re
gulă ! Nu a fost lăsat nimic pe 
dinafară.

Dumnealui însă, în biroul că
ruia mă aflam, i-a păsat prea pu
țin de ritualul meu. Foarte preo
cupat, nici măcar nu s-a uitat 
la mine. Iși văzu mai departe de 
interogatoriul pe care îl lua unei 
femei, ce stătea în fața lui sme
rită, aproape în poziția de drepți. 
Bună ziua mea, neluată în sea
mă, a pîlpîit cîteva minute prin 
încăpere, apoi s-a pierdut pe un
deva prin tavan, sau prin vreo 
fereastră, nu aș putea preciza. 
Pot preciza doar faptul că, pe 
omul la care m-am referit, îl cu
noșteam. Fusese cu ceva mai îna
inte pe la mine, pentru a da ex
plicații în niște probleme pe ca
re le încurcase al naibii. Aproape 
un ceas stătuse atunci, transpi- 
rînd fi dînd din colț în colț, iar 
cînd a plecat, a făcut acest lu
cru ieșind cu spatele înainte. Nu 
cumva să mă supere...

Acum, mă aflam eu in biroul 
său. Stăteam, stăteam, mutîn- 
du-mi în răstimp greutatea, cînd 
pe un picior cînd pe celalalt, 
uitîndu-mă cu jind la un scaun

ce se găsea în apropiere, care 
parcă mă chema. Dar, cum să-l 
ocupi fără să fii invitat de cel 
ce-l avea în inventar ?

fthză la urmă, sosi și clipa în 
care mi-am pierdut ultimul strop 
de răbdare. Așa că, înaintînd 
cîțiva pași către cel ce nu mă 
învrednicise nici măcar cu o sin
gură privire mă adresai:

— Vă rog frumos...
— Zi-i!
— Trebuia să-mi comunicați un 

rezultat. Cum însă nu ați făcut 
acest lucru, am venit să-l iau per
sonal...

— Un rezultat ? Nu zău, că 
de-astea-mi arde mie acum.

— Totuși, insist...
— Dar, cine ești de fapt dum

neata ?
— Nu cred că are importanță 

dar, fiindcă m-ați întrebat sînt... !
Nu am apucat să termin, că 

a trebuit să fac brusc un pas 
înapoi și să-mi așez un braț in 
față, punîndu-mă în gardă. Pen
tru că mă speriasem pur și sim

plu. Omul care, pînă atunci se 
uitase la mine fără nici o ex
presie, de parcă aș fi fost incolor, 
a (îșnit deodată drept în sus, 
strigîndu-mi un „să trăiți" atit 
de sonor, că multă vreme după 
aceea mi-au țiuit urechile. Ce se 
întîmplase ? Nimic prea extraor
dinar. Măi recunoscuse și cum se 
temea grozav de ceva, a sărit 
vertiginos, din postura de obraz
nic în aceea de servil. De ce a- 
nume se temea ? Știa el bine de 
ce și partea proastă era, că mai 
știa, că știu și eu.

Măi uitam la el, cum prea ple
cat, pleoștit dintr-o dată, nu-șt 
dădea rînd tot umblînd după mi
ne, cu acel scaun pe care în za
dar îl rîvnisem mai înainte, in- 
vitîndu-mă să iau loc.

— Poftiți tovarășii’ poftiți...
Azvîrlise insolit o față și luase 

alta. II urmăream cum mă pîn- 
dea, gata să necheze chiar, dacă 
ar fi înțeles că un astfel de lu
cru mi-ar fi făcut plăcere. Mă 
dezgusta. Și aș fi plecat imediat 
din acel birou, de nu m-aș fi 
simțit copleșit de o sumedenie de 
gînduri. Iar cel mai tare, mă ur
mărea o caracterizare scurtă, ci
tită cîndva într-un roman de 
demult : ...zdreanță cu cei mai 
tari și bici cu cei mai slabi.

Intîlnisem așadar o rămășiță 
din acea categorie de indivizi, 
încă nu au dispărut deci. Mai 
există, îți mai află teren de ac
țiune și aceasta pentru bunul și 
sfintui motiv că și eu și alții, am 
trecut și trecem mult prea indi
ferenți pe lingăi ei.

S. KAY
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Știința Petroșani 0-0steagul roșu Picnița

acordă lovitură
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GHEORGHE CRIȘAN și FELIX 
schiului Văii Jiului.

Urmeș ii explică lui Mihai 
.Marian cum a ..dat" golurile 
în „Cupă". Despre meciul de 
la București, insă, nici un 
cuvînt...

Fază de aparate, Ia poarta 
Jiuluj — ll|ia dintre atitea 
altele...

i, Bălănea- 
prinse de por- 
ocolit poarta, 

în cîteva rin- 
porții adverse,

U 
i®

FOTBAL
C.S.M S7W

Rezultate tehnice
STEAUA — JIUL: 3—0 (1—0) 
DINAMO — RAPID: 1—0 (0—0)
A.S.A. — U.T.A.: 0—0.
POLITEHNICA — UNIV. CRAIOVA : 1—1 (1—0). 
C.F.R. CLUJ — F.C. ARGEȘ; 1—0 (1—0).
S.C. BACAU — PETROLUL: 0—1 (0—0).
STEAGUL ROȘU — FARUL : 3—0 (2—0). 
CRIȘUL — „U“ CLUJ : 2—3 (1—1).

CLASAMENTUL
1. U. T. A. 19 10 6 3 35—16 26
2. STEAGUL ROȘU 19 9 6 4 26—12 24
3. F. C. ARGEȘ 19 11 0 8 31—26 22
4. „U“ CLUJ 19 9 3 7 29—21 21
5. S. C. BACAU 19 9 3 7 31—25 21
6. DINAMO 19 8 5 6 26—21 21
7 A.S.A. TG. MUREȘ 19 7 7 5 19—17 21
8. STEAUA 19 7 6 6 23—16 20
9. UNIV. CRAIOVA 19 7 5 7 24—23 19

10. JIUL 19 7 5 7 17—21 19
11. PETROLUL 19 7 4 8 10—22 18
12. RAPID 19 7 3 9 21—25 17
13. POLITEHNICA IAȘI 19 5 7 7 22—26 17
14. FARUL 19 7 3 9 17—26 17
15. C.F.R. CLUJ 19 3 6 10 13—26 12
16. CRIȘUL 19 2 5 12 7—28 9

Etapa viitoare
(12 APRILIE)

A.S.A. — Crișul: Petrolul — Politehnica; F.C. Argeș — 
Steaua; „U“ Cluj — Steagul Roșu; U.T.A. — Jiul: Farul — 
S.C. Bacău; Rapid — C.F R Cluj; Univ. Craiova — Dinamo.

URMEȘ și MULȚI St U 
ile la Hunedoara.

Studenții au obținut, la Plenița, 
un valoros rezultat de egalitate, în 
polid.t unoi condiții dificile de joc 
(teren denivelat, un vînt puternic a 
bătut tot timpul dînd mingii tra
iectorii bizare) La acestea s-au mai 
adăugat și lipsa din ioc a lui V. 
lonescu accidentat în meciul ante
rior, precum și refacerea doai par
țială a lui Zăvălaș și Dobrescu. 
precum și arbitrajului părtinitor al 
brigăzii din R Vîlcea. condusă de 
Ion Ciucă. care în repetate rînduri 
i-a avantajat pe fotbaliștii militari.

Punctul forte al studenților a fost

buna organizare a jocului în apă
rare, mereu susținută de un trio 
median bine sincronizat între apă
rare și atac, formai din Grizea, 
Rusii și Bîtea. Intervențiile prompte 
in situațiile de apărare și folosi
rea cu precădere a contraatacului 
au lost armele de bază ale Științei 
în acest joc.

In prima repriză, studenții au be
neficiat de aportul vîntului, r.. ' 
să se apropie în dese rînduri

reușind 
de 

poarta adversă cu șuturi din apro
piere, dar cele expediate de Ștefan 
(cu capul sau cu piciorul, din loar-

ȘTIINȚA 3-9

STEAUA
Un scor de forfait, 
foarte sever

Primul șut pericu
los pe poarta lui 
Coman — în min.
65, autor Dodu

Stocker — cel mai 
bun jiulist

Naidin și Stoian au 
ratat ocazii rarisi-

ANA MAIER — „zburătoa
rea" cu aripi de neînfrînt.

I
I

fecă, pe spate), de Grizea. 
nu sau Bîtea au lost 
tarul advers sau au 
Gazdele sînt și ele 
duri în apropierea 
dar Berindei și ceilalți apărători au 
intervenit cu succes de fiecare dată.

Repriza secundă este mai anima
tă, jucătorii militari sînt mai pe- 
netranți, dar studenții acționează 
mai bine în teren, se mișcă mai 
mult, pasează mai bine la mijlocul 
terenului, rupînd acțiunile avîntate 
ale adversarilor și se apropie în re
petate rînduri de poarta adversă.

PETROȘANI 3-0

Continitîndu-și cu tenacitate 
„marșul întins" spre sublimul și 
invidiatul titlu de campioană a 
țării, echipa de rugbi a Științei 
Petroșani a obținut, duminică, Ia 
Sibiu, a doua mare victorie în 
deplasare din actualul sezon : 
9—3 în compania „IM’-lui local
nic, C.S.M. „llopul" de la Sibiu 

succes ! 
celor ce 

că rugbiștii

Cde 48 de ore premergătoare 
meciuluj dintre echipa militari
lor bucureșteni și aceea a mi
nerilor din Valea Jiului, le-am 
trăit alături de petroșăneni, a- 
iături de... dulcea adiere a spe
ranței lor într-o „figură" 
moașă în compania egalilor 
Miiller și Beckenbauer. In 
acest răstimp, mai fiecare 
componenții micii delegații 

convin- 
cu mult 

forțele 
pe cel

își exprima 
abordîndu-se, 
încredere în 

întîlnirea de

fru- 
lui 
tot 
din 
vi-

zitatoare 
gerea că, 
curaj și 
proprii,
mai mare stadion al țării, Jiu] 
se va putea întoarce acasă cu 
cel puțin un punct...

Scorul de 3—0 ar părea să ne 
scutească, acum, de orice co
mentariu, evidențiind de depar
te doar pe Tătaru și colegii săi. 
Nu a fost însă chiar atît de 
simplu pentru militari ! Adver
sarii lor de duminică au reușit, 
minute în șir, să-i „plimbe" în 
teren, fără a avea însă curajul 
de a ataca frontal buturile a- 
părate de Coman. Lipsa de de
cizie a lui Stoian, apreciat to
tuși pentru insistența sa de 
cunoscutul ziarist sportiv loan 
Chirilă, ziua mai slabă a celor...

3 extreme (Naidin, Urmeș și 
mai apoi Făgaș) precum și com
bativitatea redusă a liniei me
diane a oaspeților, au frustrat 
pe Jiul de ceea ce o scosese din 
anonimat 
pofta de 
și acesta 
cundă, a 
dea culoare unui atac, mat din 
toate punctele de vedere, după 
trecerea liniei de 16 m. Numai 
astfel se poate explica întîrzie- 
roa primului șut mai periculos 
pe spațiul porții lui Coman : în 
min 65 (autor : Dodu), precum 
și surprinzătoarea ineficacitate 
a lui Naidin (ocazie rarisimă 
în min. 18) și a lui Stoian (a- 
ceeași situație, în min. 53).
Gustul amar al scorului de for
fait a fost completat de evo
luția, uneori, mai ștearsă a a- 
părătorilor petroșăneni, mai pu
țin Stocker (cel mai bun jiulist 
duminică), mai mult Georgevici, 
în zi foarte slabă. Și pentru a 
se adeveri proverbul cu necazu
rile, mijlocașii au ținut cu tot 
dinadinsul (în mod special în 
primele 60 de minute) să negli
jeze propria zonă defensivă, 
mulțumindu-se a asista uneori

în ultima vreme: 
gol. Numai Mulțescu, 
numai în repriza se- 
reușit, cît de cît, să

© In divizia A, la fotbal, trei rezultate mai puțin aș
teptate : Petrolul revizuiește pretențiile la podium ale bă
căuanilor, învingîndu-i in propriul „fief" ; „U“ Cluj cîștiga Ia 
Oradea, cu 3—2 și-și reface terenul pierdut duminica trecu
tă; universitarii craioveni obțin un merituos „egal" în 
pitala" Moldovei, în fața unei echipe care... coboară.

@ „Echipa lui Eugen lordache se impune în acest sezon 
printr-o regularitate pe care n-a mai avut-o, printr-un joc 
de ansamblu bine pus Ia punct, pe cît de simplu pe atît de 
eficace (...), cu care a îngenuncheat un C.F.R. superior în 
cîmp dar ineficace și lipsit de șansă" (Petre Gațu în „Spor
tul" nr. 7 012) ® Comițînd o suită de grave erori în apăra
re, hocheiștii români au pierdut, categoric, două meciuri 
decisive, cu Polonia și R.D. Germană © Am văzut, pe mi
cul ecran, un excelent film „Valea soarelui". Protagoniștii : 
Peggy Fleming și Jean-Claude Killy, neuitații ași ai Olim
piadei albe @ Felicitări asociației sportive Constructorul 
minier Petroșani și președintelui ei, Iosif Perini, pentru 
realizarea unui excelent teren de tenis de cîmp și volei, 
pentru modernizarea sălii de ping-pong și șah ! @ La U- 
ricani, s-a desfășurat adunarea de alegere a noului consi
liu de conducere al asociației sportive „Minerul". In funcția 
de președinte al A.S. Minerul Uricani a fost ales ing. Cris
tian Dinescu ® In Bucegi, la Vîrful cu Dor, eleva petro- 
șăneană Gabriela Lieb a „ieșit" pe locul II în finala probei 
de slalom special, junioare mici, a campionatului național 
al liceelor și școlilor sportive.

la lupta inegală dintre fundașii 
echipei lor și atacul dezlănțuit 
al Stelei.

Dacă am încerca reluarea fil
mului partidei, ar trebui, de
sigur, să scoatem în evidență 
un fapt tot atît de surprinzător 
pe cît a fost și scorul sever la 
care au cedat duminică fotba
liștii din Petroșani și anume t 
în prima repriză, mult mai sla
bă, militarii nu perforează 
poarta lui Suciu decît o singură 
dată, în timp ce, atunci cînd 
elevii antrenorului Iordachc re
ușesc să pună stăpînire pe mij
locul terenului, în repriza se
cundă, tabela de marcaj se 
schimbă de 2 ori, indicînd de 
fiecare dată, majorarea doar a 
cifrej ce indica eficacitatea 
gazdelor...

Deschiderea scorului a reve
nit lui lordănescu, în min. 5 
dar și cu largul concurs al ar
bitrilor care au trecut neobser
vat ofsaidul clar în care se a- 
flau Tătaru și 
premergătoare 
priza secundă, 
ratează pentru 
galarea (prima 
Naidin în min. 
diaz.ă un șut — 
din dreapta al 
(min. 55), majorînd avantajul 
echipei sale la 2—0. Ultimul gol 
al militarilor este semnat de 
I’antea (min. 75), care după ce 
l-a driblat pe Georgevici, depă- 
șindu-1 apoi în viteză, a șutat 
sec în plasa porții pelro.șăneni- 
lor, deși se afla în poziție 
tul de laterală.

In ultimele 15 minute 
căm doar cîteva acțiuni 
ale steliștilor rezolvate cu. 
ces de Suciu, precum și ocaz.iile 
bune de gol irosite de Mulțescu 
(min. 79, 86) și Cotormani (min. 
82).

Arbitrul Zaharia Drăghici 
(Constanța) a condus corect ur
mătoarele formații : STEAUA : 
Coman — SATMAREANU, 
Smarandache, HALMAGEANU, 
Cristache — NAOM. Vigu — 
Pantea, Tătaru, lordănescu, 
Năstase; JIUL : Suciu — Geor
gescu, Georgevici, STOCKER, 
Mihai Marian — Cotormani, Li- 
bartli — Urmeș (Făgaș), MUL
ȚESCU, Stoian, Naidin, (Dodu).

Năstase, în faza 
golului. In re- 
după ce Stoian 
a doua oară e- 
oară o 
18), Vigu 
bombă în 
porții lui

ratase 
expe- 
colțul 
Suciu

ușiie 
suc-

A reînceput și handbalul ! Cîteva 
zeci de spectatori, punctuali și en
tuziaști, au ținut să asiste, dumi
nică dimineața, la meciul inaugu
ral al returului campionatului di
viziei B, dintre echipele Jiul Petro
șani și Textila Sebeș. Partida, con
trar previziunilor (echipa oaspe, încă 
nerodată în divizie, nu va rezista...), 
a oferit celor prezenți o dispută „in
coloră", dominată clar, în prima re
priză, de handbalistele din Sebeș și 
încheiată cu un scor care... pune pe 
gînduri : 7—7. Cum s-a ajuns la 
aceasta ? Urmare a unei insuficiente 
pregătiri și a condițiilor improprii 
de desfășurare a acestora, jocul 
handbalistelor petroșănene a trădat.

vădit, deficiențe de ordin tehnic. și 
fizic, ne-a lăsat să întrevedem nu 
posibilități de creștere valoricii 
(cum se așteaptă, la fiecare nou în
ceput de sezon), ci ipoteza unei... 
coborlri periculoase pe „scara" cla
samentului. Echipa de care dispune, 
la ora actuală, prof. Eugen Bartha,

Nu reușesc însă să marcheze deși 
situații bune au Ștefan, Grizea, Bă- 
lăneanu. Ultimul avea să rateze cea 
mai mare situație de gol, în minu
tul 85, cînd, scăpat singur, e faul
tat grosolan și, spre surprinderea tu
turor, arbitrul nu 
de la 11 metri.

Echipa folosită : 
fănescu, Zăvălaș, 
cu (Faur, min. 46) 
Bîtea

Berindei — Ște-
Burnete, Dobres-
— Grizea, Rusa, 

Balăneanu, Ștefan, Pănesctt.

aproximativ corespunzătoare valoric, 
nu mai are capacitatea de altăda
tă de a desfereca orice defensivă 
a oaspetelor și a presta un joc spec
taculos, plăcut, eficace. Echipa a 
ajuns să sc chinuiască îndelung spre 
a remonta un avantaj de 4 go
luri (! ?), pe care își „permite" să-l 
aibă, la Petroșani, o proaspătă pro
movată în divizia B, echipa „uită" 
că în toamnă viza promovarea în 
primul eșalon al handbalului româ
nesc și începe, deja, să se „scalde" 
în... obscura mediocritate. Ce se în- 
tîmplă ? Se întîmplă, oare, și la 
Jiul ca și la Știința Petroșani, ca 
celelalte sporturi în afara fotbalu
lui și a rugbiului, să fie lăsate pe 
un al „n“-lea plan, să „crească" 
(dacă pot) printre... bălării și fără 
apă ?! De ce ? A fost vizibil clar, 
oricui, care-a asistat duminică la

meci, că echipa handbalistelor noas
tre nu e pusă la punct, nu dispune 
de potențele necesare pentru a abor
da de pe pozițiile marii încrederi 
returul. O singură „floare" jiulistă 
și-a deschis „petalele" duminică, în 
meciul cu textilistele din Sebeș : 
Ana Maier. Dacă, doar cu o singură 
„floare" se poate decreta sosirea 
primăverii (adică a returului...) a- 
tunci — e clar ! Facilitată de faptul 
că oaspetele, se pare, cunosc mai 
puțin jocul de contraatac, „zbură
toarea" Ana Maier, pusă frecvent 
în evidență de coechipiere, a reușit, 
duminică, să înscrie 5 din cele 7 
goluri ale echipei sale, marea ma
joritate pe contraatac, readueînd. 
spre final, bucuria în tabăra spec
tatorilor petroșăneni. In ciuda fap
tului că echipa locală n-a „mers" 
la adevărata ei valoare și la... ni
velul așteptărilor, ea putea cîștiga 
totuși meciul, dacă Virginia Galan 
ar fi lost, ca de obicei, în „mînă" 
și dacă arbitrul C. Păcuraru — Cra
iova ar fi acordat ceva mai puțin 
de 5 lovituri de la 7 metri oaspe- 
telor !

Jiul a aliniat formația : /Mice Tu
dor — Ana Maier, Virginia Galan, 
Sanda Nemeș,’ Viorica Suciu (Mar
gareta Reck), Maria Ghiță, Doina 
Pașa.

V. T.

I. G.

Rezultate bune ale schiorilor-elevi 
petroșăneni, la campionatul național 

al liceelor și școlilor sportive
mișcări sportive din Valea Jiu
lui.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate i slalom special, copii I: 
1. Radu Bota (Vatra Dornei)
68.1 ; 2. Rugiero Buștioc (Sinaia)
68.2 ; 3. MIMAI MÂNU (Petro
șani) ; slalom special, copii II : 
1. Arpad Peter (Miercurea Ciuc) 
53.4 ; 2. Rolf Truesch (Rî.șrtov) 
55.2: 3. FRANClSC NEMEȘ 
(Petroșani) 56.7 : slalom special, 
fete II: 1. Arnet Erețian (Bra
sov); 2. Dorina Frățilă (Pre
deal) : 3. VLAD VELSrop (Pe
troșani) ; slalom specia), fete I: 
1. VIRGINIA COMAN (Petro
șani) 62,4 ; 2. Leonida Onea 
(Sinaia) 65,5; 3. Smaranda O- 
prescu (București) 73,0.

Cei mai buni schiori din li
ceele și școlile sportive din 
Vwă și-au disputat. în avan
premiera campionatelor națio
nale de schi ale juniorilor (ce 
ee vor desfășura, peste cîteva 
zile, la Vîrfu] cu Dor), titlurile 
de campioni. Zăpada excelentă 
ți condițiile de concurs foarte 
hune au favorizat întrecerile. 
deternoinînti'U-le un bun nivel 
tehnic.

„Garnitura" de schiori petro
șăneni care s-a deplasat la Vîrful 
eu Dor s-a comportat — după 
opinia specialiștilor — bine, ob- 
ținînd rezultate valoroase, care 
3e far cinste atît lor. Școlii spor
tive Petroșani, cit și întregii

(Vatra Bornei)

Comportare meritorie
Intre 25 și 26 martie, Ia Lugoj 

s-a disputat o competiție handbalis
tică cu tradiție în acest oraș și a- 
nume „Cupa Timișului". Alături de 
formațiile locale — Timișul Lugoj 
și o echipă reprezentativă din di
vizia școlară —, au mai participat 
încă două echipe, C.S.M. Reșița și 
divizionara B a handbalului nostru 
masculin, Știința Petroșani. Compe
tiția s-a desfășurat sistem turneu. 
Elevii prof. Vasilc Mărgulescu au 
avut o comportare meritorie, reușind 
să se claseze pe locul II. Iată rezul
tatele meciurilor susținute : Știința
— C.S.M. Reșița 13—11; Timișul
— Știința 22—14; Știința — repre
zentativa divizionarei școlare 22—6. 
După cum ne-a relatat antrenorul 
echipei, întreg lotul a avut o com
portare bună, spiritul de echipă spu- 
nîndu-și cuvîntul în toate întîlni-

rile avute. In mod deoseDit s-att re
marcat Loy, Brașozcanu (portarul), 
Cosina, Ion Constantin, M estici, 
Fancsaly și Bora — care, după opi7 
nia interlocutorului nostru, a fost 
cel mat bun jucător a! turneului.

Aceste meciuri au constituit un 
bun prilej de verificare a poten
țialului echipei, o „privire" asupra 
jocului de ansamblu al „băieților" 
Științei, care începînd de duminică 
au intrat în lupta, 
ușoară, pentru evitarea 
dării.

— Ne vom juca șansa 
la primul meci — ne spunea prof. 
Vasilc Mărgulescu, hotărîți fiind de 
a face tot re se poate spre a ră- 
mînc în divizie...

locde 
retrogra-

încă de

Ionel ȚABKEA

Săptămîna fotbalistică internațio
nală este dominată de semifinalele 
cupelor continentale, care intră a- 
cum in faza lor decisivă, lată pro
gramul îmiluirilor de miercuri 5 a- 
prilie: „Cupa campionilor euro
peni" : Ajax Amsterdam — Benfica 
Lisabona.; Internaționale Milano ■— 
Celtic Glasgow; „Cupa Cupelor" i 
Dynamo Berlin — Dinamo Mosco
va; Bayern Munchen — Glasgow 
Rangers; „Cupa U.E.F.A." : Totten
ham Hotspurs — .4. C. Milan; 
Ferencvaros Budapesta — Wolver
hampton Wanderers. Cu mare inte
res, in cercurile fotbalistice, este aș
teptat meciul amical dintre selec
ționatele Franței șt României, meci 
programat sîmbătă la București. 
Săptămîna aceasta își începe turneul 
în Africa echipa Perului. In pri
mul meci, fotbaliștii peruani vor în-

tîlni, la Casablanca, selecționata 
Marocului. La Praga se va disputa 
duminică meciul amical dintre re
prezentativele Cehoslovaciei și Aus
triei.

★

BUDAPESTA. — In localitatea 
Szekesjehervar a început un turneu 
international feminin de volei. Iată 
primele rezultate înregistrate: Un
garia — R.F. a Germaniei 3—0; Ce
hoslovacia — R. D. Germană 3—1; 
Cuba — Bulgaria 3—1.

★

PRAGA. — In primul meci al 
turneului internațional masculin de 
baschet de la Kosice s-au întîlnit 
reprezentativele Poloniei și Ungariei. 
Baschelbaliștii polontzi au terminat.

a fost, deci, trecut, cu 
Previziunile sumbre ale 
încă n-au priceput <" 
antrenați de Theodor Radulescu 
nu pot fi convinși să cedeze pa
sul în favoarea veșnicelor preten
dente la supremație (am numit 
teamurile bucureștene Grivița Ro
șie, Steaua și Dinamo) au fost 
infirmate. S-au năruit, aidoma u- 
nui turn cu creneluri din nisipul 
plajei de la Mamaia, și veleitățile 
rugbiștilor sibieni de a stăvili vi
jeliosul „val" al Științei, de a se 
opune poziției de lider a unei e- 
chipe... provinciale. Cu un meci 
restanță (acasă, cu Sportul stu
dențesc București, fără probleme 
deosebite!), Știința a preluat din 
nou șefia clasamentului, turneul 
în Occident — care va începe la 
sfîrșitul acestei săptămîni — a- 
părînd, acum, ca o încununare a 
unor spectaculoase eforturi. Știin
ța va avea de apărat, în R. F. a 
Germanici și Franța — onoarea 
rugbiului românesc, va face cu
noscut peste fruntariile țării nu
mele unui nou club — stea pe 
firmamentul sportului nostru.

Care st ut, în fond, proporțiile 
victoriei de la Sibiu ? Mari / Co
losal de mari!

Desfășurînd un joc avînlat, bi
ne orientat, dorind cu ardoare 
victoria (în lipsa căreia, șansele 
la supremație s-ar ji subțiat con
siderabil), Știința nu a obținut la 
Sibiu doar un oarecare rezultat

favorabil, neconcludent, ci o 
toric de incalculabil stimul, care, 
coroborată cu înfrîngerea univer
sitarilor timișoreni, la București, 
în fața dinamoviștilor, și cu „e- 
galul" dintre Grivița Roșie și 
Steaua, va cîntări enorm de mult 
în balanța ultimelor patru etape, 
cu adevărat decisive... Proporțiile 
victoriei ? / Dar cine, oare, stă a- 
cum să mai calculeze, să le eva
lueze ? Sîntem convinși că dacă 
altul ar fi fost rezultatul meciu
lui de la Sibiu, cumva în defa
voarea lut Bucos, Roșea, Moro- 
mete, Dinu și ceilalți (balc-n 
lemn pentru altădată/), decepția 
celor care, duminică seara, au 
așteptat cu sufletul la gură cu- 
vîntul „rugbi", la radio sau pe 
micul ecran, n-ar fi cunoscut 
margini. Meciul a fost greu, se 
Știa că va fi greu, e adevărat, 
dar încrederea în forțele echipei 
lui Theodor Radulescu a luat, de 
o vreme, o asemenea amploare, in
cit oricine, care are, cît de\ cit, 
tangență cu acest frumos sport al 
bărbăției, cu greu ar fi să accepte 
ipoteza ca Știința să se întoarcă 
fără cel puțin două puncte din... 
Dumbrava Sibiului. Adăugind fe
licitărilor noastre pe cele ale\ tu
turor iubitorilor sportului din.l'a- 
lea Jiului (și pe cele insistente, 
telefonice, care ne-au bucurat} atît 
de mult), le adresăm rugbiștilor 
petroșăneni, exprimîndu-ne, în 
continuare, marea noastră încre
dere în victoria lor finală.

Urăm celor ce, peste cîteva 
zile, vor reprezenta sportul ju
dețului Hunedoara în R. 7j. a 
Germaniei, numai și mimai suc
cese !

V TEODORESCU

((Jeniți eu falit
Nu uitați duminicile însorite ale acestei primăveri, cînd, 

înainte de a înflori liliacul și de a intra în reparații de sezon 
centralele termice, stadionul ne cheamă să vedem, să aplau
dăm palpitantele întilniri din campionatele primelor noas
tre divizii la rugbi și fotbal. Nu uitați — chiar dacă nu sîn
tem noi Bucos sau Mulțescu, Dinu sau Urmeș, intr-un cu
vînt jucătorii care ridică tribunele in picioare — nu scă- 
pați duminicile însorite ale acestei primăveri și veniți cu 
toții pe stadion. Pe stadionul din Petroșani!

Veniți, cu inima larg deschisă, cu plătnin’ii odihniți, cu 
bucurie in suflet, îmbrăcați sărbătorește, cu pardesie albe 
și cămăși așișderea, astfel ca tribunele stadionului să îm
prumute ceva din atmosfera festivă a marilor întreceri. Ve
niți, cu mic, cu mare să aplaudați jucătorii preferați care 
evoltiează — după cum spun poeții-cronic.ari, sau cronicarii- 
poeți — pe pătratul verde, pe gazonul ozonificat care ema
nă prin fiecare firicel de iarbă, miasme de sănătate...

_ Iar apoi, către mijlocul partidei (de rugbi sau fotbal) 
cînd simțiți mai mult ca oricînd nevoia de a striga „Haide 

^a.u Știința/” să vă întoarceți cu spatele la
tai ba căci atunci, ei bine, atunci, se petrece miracolul. De 
undeva din preajma stadionului o pîclă neagră de fum co
boară lin, nepăsător spre iarba verde spre plămânii jucă- 
toiilor și ai spectatorilor, spre, balonseidele și cămășile noas
tre albe.

De fapt, ce se petrece ? De fapt, despre ce e vorba ?
Cu o punctualitate demnă de invidiat, cu o constanță și 

o conștiinciozitate demne de alte cauze, centrala termică din 
vecinătatea stadionului — prin fochistul său — își manifes- 

și ea, în timpul palpitantelor întilniri, „adeziunea" față 
publicul local, față de jucători, față de gazonul verde ’ 

a costat an de an, atîta bănet, zău, utila bănet...
Veniți, să vedeți...

Jiul a redus speranțele C.F.R.-ului clujean de supravie
țuire în A, eliininîndu-i pe feroviari și din ., Cu pa României"

învingători cu scorul de 80—64 
(44—40).

★

ROÂL4. — Comentînd finala tur
neului internațional de rugbi 
F./.R.A. ’72, rezervat echipelor de 
juniori, corespondentul agenției 
France Presse scrie, între altele : 
„Echipa României își înscrie pentru 
prima oară numele în palmaresul a- 
cestei competiții, cîștigată pînă a- 
cum de trei ori consecutiv de re
prezentativa Fran(ei. In finala dis
putată la Roma, in prezența unui 
public numeros, tinerii rugbișli ro
mâni au învins cu scorul de 17—11 
selecționata Spaniei, care furnizase 
marea surpriză prin eliminarea e- 
chipei Franței. Rugbiștii români au 
demonstrat în acest turneu o bună 
condi[ie fizică și o tehnică a jo
cului care confirmă valoarea bine
cunoscută a rugbiului din România.

BUDAPESTA. — La Palatul 
sporturilor din Budapesta a început 
un mare concurs internațional de 
lupte greco-romane și libere, reu
nind sportivi din 7 țări, printre ca
re și România. In competiția de 
lupte greco-romane, campionul ro
mân Gheorghe Berceanu (cat. 48 
kg) l-a învins prin tuș pe Seres 
(Ungaria).

STOCKHOLM. — Selecționatele 
de hochei pe gheață ale U.R.S.S. și 
Suediei, care se pregătesc în vederea 
apropiatului campionat mondial 
(grupa A), au susținut un meci de 
verificare la Stockholm. Au termi
nat învingători hocheiștii sovietici 
cu scorul de 9—4 (5—O, 1—3, 
3-1).
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Spectatori...
După premiera piesei „Este vi

novată Corina ?" de Laurențiu Etil- 
ga cineva mă întreba ce mi-a plă
cut mai mult, l-am răspuns, spre 
surprinderea sa, printr-un singur 
cuvînt t publicul. De ce ? Înainte 
de toate pentru că a fost foarte 
numeros și a ocupat toate locurile 
sălii. De mult n-am mai văzut o 
sală plină, iar acest fapt mă bucură 
spunîndu-mi foarte mult, despre 
multe.

Toate gîndurile mele frumoase, 
măriei sale, publicul /

Și totuși, sala parcă era goală, 
transformată într-un templu al tă
cerii, afirmîndu-și spectatorii doar 
prin aplauze calde, spontane, în cele 
mai reprezentative momente actori
cești, de text ori regie.

Și erau de felurite vîrste, cu in
vitații sau bilete, nu trimiși, ci che
mați de spectacolul pe care unii 
l-au văzut înlr-o versiune bucureș-

teană, pare-mi-se cu cîfiva ani în 
urmă.

Afișul era cuminte, poate chiar 
prea cuminte, iar sanctuarul artis
tic in care se consuma spectacolul 
— în aceeași clădire, atît de „dis
cret" plasată în străvechiul cartier 
de peste calea ferată

Deși a fost sîmbată seara spec
tatorii au declinat invitația adulatu
lui și mereu aceluiași Roy Thiness.

Spectacolul de teatru, autenticul 
spectacol are și trebuie să aibă prie
teni. Nu-mi vine să cred că tine
retul îl va înmorminta în iarna 
indiferenței pentru că-n sufletul lui 
scena se oglindește și sufletul lui 
trebuie să vibreze pe scenă.

Despre spectacol mi-am ascuns 
sentimentele frumoase printre rîn- 
durile de față.

In fond, mi-am dorit o confesiu
ne despre — și mai ales pentru — 
spectatorii mulți și. cred, fericiți.

Mircea MUNTEANU

■ Se produc „frații Petreuș — juniori" din formația 
taratului aninosean.

„Flori alese
(Urmare din pag. /)

Gruia, creînd in sala un moment 
de un vibrant patriotism. Corurile

„Erudit-club" la un 
de existentă

>

an

Luni, 3 aprilie s-a împlinit 
un an de cînd un inimos colec
tiv școlar, clasa a XlI-a a Li
ceului de cultură generală din 
Petrila, a întemeiat o societate 
culturală școlară numită „Eriu 
dit-club", care stabilea prin sta
tut că „este o formă de studiere 
a culturii și a răspîndirii ei în 
Liceul Petrila", prima obligație 
a membrilor fiind aceea de 
o-și ridica continuu nivelul i- 
dcologico-cultural. Propunîn- 
dit-și să aibă întîlniri săptămî- 
nale. membrii „Erudit-clubului" 
au dezbătut, în cele 52 de săp- 
tămîni de la înființarea socie
tății, probleme ale politicii cu
rente a partidului și statului 
nostru, probleme legate de nou
tățile științifice și culturale din 
municipiu, din țară, de pe glob. 
Ghid de mare preț, în orienta
rea temelor și a dezbaterilor, 
Ie-a fost profesoarti Dorina Bu
hur, activitatea practică fiind 
condusă de elevul Ion Barbu, 
cunoscut cititorilor noștri prin 
caricaturile sale apărute în pa
gina culturală. Dar ambițiile ti
nerilor „erudiți" fiind mari, 
ei au simțit nevoia și de spri
jinul unei puternice personali
tăți culturale. In sensul acesta, 
ei au ales ca președinte de o- 
noare, cu mult înaintea societă
ții culturale „George Călineseti" 
a școlarilor din București, pe 
literatul Romulus Vulpeștii. La 
întîlnirile lor săptămînale. au 
participat invitați din diferite 
domenii de activitate cu care 
membrii clubului s-au întreți
nut îndelung asupra probleme
lor ce le stîrniseră interes. 
Printre invitați s-au aflat : Ro
mulus Vulpescu, prof Ion Cîrjoi, 
prof, Mihai Bardan, prof. A- 
lexandru Aron, trubadurul Tu
dor Gheorghe, disc-jockcy-ul 
Tiltt Guran și alții. Nu este lip
sit de impotranță faptul că

spectacolul oferit de 
Gheorghe la Petroșani „O soare 
la museu", a fost organizat de 
aceștj elevi. Este nimerit ca 
acum, cu ocazia jubileului, să 
ne reamintim ce le scria acum 
un an Romulus Vulpescu 
(„...cînd im primit scrisoarea 
voastră am simțit că am în 
mînă un foarte frumos argu
ment patriotic. Am simțit că 
bucata asta de plai, care-i a 
noastră, a tuturor, nu poate să 
aibă moarte fiindcă are oameni 
ca voi !“) și -să le dorim un 
cald „la mulți ani 1"

M. I

din Petrila și Lupeni au prezentat 
un repertoriu îngrijit, orientat 
tematic, fapt care le-a atras sim
patia participonților.

Merită relevat faptul că toate 
formațiile, care au apărut pe 
scena Casei de cultură din Pe
troșani, s-au străduit să se prezin
te la un cit mai mare nivel artis
tic, existînd în sensul acesta cîș- 
tiguri vizibile față de manifestări
le anterioare.

„Stanță" din dansul momîr- 
lănesc al formației studențești 
petroșănene care a evoluat 
pe scena Casei de cultură în 
preziua plecării la Festivalul 
național al artei studențești 
din București.

Foto : I. LICIU

de pe jiu"
Schimbul acesta de experiență 

pe linie artistică a reușit să adu
că spectatorilor petroșăneni un 
cald mesaj etic și estetic, iar a- 
plauzele îndelungi au demonstrat 
că unitatea scenă-sală s-a reali
zat.

La acest dialog au asistat mem
bri ai comitetului municipal de 
partid, organe sindicale. Ne expri
măm nedumerirea - nu pentru pri
ma oară — de ce nu au participat 
și alți factori răspunzători din alte 
localități ce și-au trimis solii Io 
acest dialog ?

Deschiderea 
cursurilor 

postuniversitare 
la Institutul 

de mine 
din Petroșani

(Urmare din pag 1) 

vățămîntul postuniversitar — a 
spus dinsul — are misiunea de 
a împiedica procesul de depre
ciere a cunoștințelor — generat 
de progresele rapide înregistra
te în cuprinzătorul domeniu al 
științei — a gîndirii și practi
cii (...) In perspectiva civiliza
ției tehnico-științifi' e învăță- 
mintul postuniversitar, ca ele
ment de bază al educației per
manente, va deveni cel puțin 
egal în importanță cu învăță- 
mîntul universitar"

In încheiere, tovarășul Cle
ment Negruț a subliniat impor
tanța politico-economică a a- 
cestei forme de reciclare a spe
cialiștilor, chemați să organize
ze și conducă economia noastră 
socialistă pe baze riguros știin
țifice. Politica partidului și sta
tului nostru în domeniul econo
miei prevede „nu numai dezvol
tarea științei, ci și aplicarea cit 
mai rapidă a cuceririlor ei în
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0 Soarele răsare la ora 5,52 
apune la ora 18,47. Zile tre

cute din an — 95. Zile
— 271.

EVENIMENTE

rămase

ganizata in colaborare cu Comi
tetul municipal pentru cultură 
și educație socialistă în cinstea 
semicentenarului U.T.C. și a 10 
ani de la socializarea agricul
turii.

Întîlnire a 
membrilor 
cenaclurilor 

literare

I 
I

0 1888 — Izbucnesc 
țărănești în mai multe 
din țară 0 1917 - A 
Gheorghe Giosanu. 
mișcării muncitorești chn țara 
noastră (n. 1871) 0 1961 — A 
murit matematicianul Sirnion 
Stoilov țn. 2. IX. 1887) creato
rul școlii românești contempo
rane de teoria funcțiilor. Lau
reat al Premiului de Stat 
0 1972 — Jn Liberia încep a- 
legerile pentru desemnarea vice
președintelui țării 0 In Senegal, 
„Ziua proclamării independenței 
naționale" (care a avut loc la 
20 iunie 1960) 0 Jn S.U.A. în
cep alegerile preliminare organi
zate de Partidul Democrat în 
vederea desemnării candidatului 
pentru alegerile prezidențiale din 
noiembrie a acestui an 0 1945
— Sărbătoarea națională a Re
publicii Populare Ungare — 27 
de ani de la eliberarea țării de 
sub ocupația hitleristă 0 1949
— A fost semnai, la Washing
ton, pactul cu privire la crearea 
Organizației Tratatului Atlanti 
ctilnr de Nord (N.A.T.O.).

Membrii cenaclurilor literare 
d'm Valea fiului sînt invitați 
joi, la ora 18, să participe la o 
întîlnire comună ce va avea loc 
în sala de lectură a Casei de 
cultură din Petroșani, la ordi
nea de zi figurează completarea 
fișei personale de creație.

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Abel fratele meu; Repu
blica : Pensiunea Boulanka; PE- 
JRll.A : Un loc pentru îndră
gostiți; LONEA — Minerul t 
Lampa lui Aladin; VULCAN t 
Așa am venit; LUPENI — Cul
tural: Trenul; Muncitoresc: Ta
bla viselor

12,00 Discul zilei; 12,15 Recital 
dc operă; 12,30 întîlnire cu me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Melodii de ieri și de azi; 14,00 
Compozitorul săptămînii; 14,40 
Cfntece și jocuri populare; 15,00 
Buletin de știri; 15.05 Selecțiuni 
din opereta „Neapole sub săru
tul focului" de Rascel; 15,20 
Noi înregistrări ale pianistului 
Cornel iu Radulescu; 15,41 Pa
gini din muzica de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Recita] Mar
garita Dimitrova și Henry Ste
phen; 16.35 Cînteccle noastre;
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Antena tineretului; 17,30 Muzică 
populară ungară; 17,45 Muzică 
ușoară; 18.00 Orele serii; 20,00 
Tableta de seară; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 Cîntă Euge
nia Frunză și Delia Mustmea; 
20,55 Știința ia zi; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,28 Bijuterii muzica
le; 22,C0 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin dc știri; 
0,03—6.C0 Estrada nocturnă.

Lacului — Argeș; 
19,2C 1 COI de seri — „Aventu
rile celor doi căței"; 19,30 Tele
jurnal; 20,10 Teatrul liric TV. 
Operetă — „Domnul Choufleuri" 
de J. Offenbach și St. Remi; 
21,10 Prim plan — Acad. Va- 
sile Mîrza; 21,40 Teleglob : Rap
sodia ungară — Reporiaj; 22,CO 
Emisiune muzical-coregrafică; 
22,30 „24 de ore".

Expoziții. La Casa de cultură 
din Petroșani este deschisă ex
poziția de pictură și grafică a 
membrilor Filialei Uniunii Artiș
tilor Plastici din Petroșani, or

A

@ Pompierii militari Petroșani 
08; 1150; Serviciul de urgențe 
Petroșani — 1313; Maternitatea 
Petroșani — 1427; Miliția Pe
troșani — 1212; Inspectoratul 
comercial de stat — 1220, inte
rior 43. Pentru anunțarea și re
medierea deranjamentelor electri
ce exterioare în Petroșani — 
1651

Serviciul de urgențe Lupeni — 
116; Miliția Lupeni — 134; 
Pentru anunțarea și remedierea 
deranjamentelor electrice 145; 
Pentru remedierea defecțiunilor 
ivite la sistemele de încălzire 
centrală — 266; 274
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PROGRAMUL 1 : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Melodii populare; 
10.30 Start la intersecție; IC,50 
Pagini din opereta „Nausicaa" 
de Viorel Doboș; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Recitalul solistei 
Romana Farres; 11,20 Piese pen
tru pian; 11,35 Lucrări corale;

9.C0 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 
școală; 10,00 Curs de limba ru
să. Lecția a 10-a; 10,30 Ex-
Terra ’72; 10,55 Căminul (relua
re); 11,40 Film serial: „Patru 
tanchiști și un cîine" (IX) — re
luare; 12,35 Telejurnal; 16,30— 
17,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 9-a (reluare); 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Enciclopedie pentru elevi; 
18,00 Muzică de promenadă e- 
xecutată de Fanfara reprezen
tativă a Armatei; 18,10 Docu
mentar TV; 18,30 Întrebări și 
răspunsuri; 19,0C C.întec și joc

Ieri, temperatura maximă 
aerului, la Petroșani, a fost de 
plus 8 grade, iar la Parîng de 
plus 3 grade. Minimele au fost 
de minus 4 grade la Petroșani și 
dc minus 6 grade la Parîng.

Pentru următoarele 24 de ore i 
\ temea în curs de încălzire u- 
șoară, ploaie slabă cu 
izolat. Vînt slab 
sudic.

caracter
ctorul

e

Deși sectorul T.A.P.I.. a oferit 
puține prilejuri de a se scrie elo
gios la adresa unor unități și co
lective de salariați, sîntem bucuroși 
că de rîndul acesta, putem prezenta 
editorilor, un aspect pozitiv, bun de 
îmbrățișat și răspîndit pe o arie 
eît mai largă.

Despre ce este vorba ?
In ultimul timp, unitatea de a- 

limentație publică nr. 63 „Clema" 
Petroșani reține tot mai mult aten
ția cetățenilor care vizitează piața 
acestui oraș, datorită lucrărilor de 
modernizare și igienizare executate 
aici, prin care și-a schimbat struc
tural înfățișarea.

Dacă altă dată, unitatea aminti
tă se „dilua" în comunitatea bufe
telor lipsite de personalitate, în 
prezent colectivul său se mîndrește 
pe drept cuvînt cu un local orga
nizat după cerințele funcționalită
ții și servirii civilizate.

Trăsătura cea mai izbitoare, de 
la primul contact cu interiorul, o 
constituie ordinea și curățenia ridi
cate aici la rangul cel mai de cinste 
de către șefa unității, tovarășa 
Valeria Poienaru. Nimic ostentativ, 
țipător. Totul e de o firească sim
plitate. înrudită cu cea din inte
riorul unei casc, pregătită să-și aș
tepte oaspeții.

Nu e vorba de nici o fantezie 
reportericească în afirmația că, per
sonalul acestei unități a reușit pe 
drept cuvînt să translormc localul 
într-un mijloc de educație a con
sumatorilor.

Piața, atrage întotdeauna diverse 
categorii de oameni, atît din rîn- 
tltil cumpărătorilor, cît și al vîn- 
zătorilor. De aceea și componența

clienților care intră în localul a- 
mintit este în Ittncție de mediu.

Organizarea dinainte a localului 
nu satisfăcea cerințele impuse de 
profilul unității. Și tocmai de aceea, 
după multe stăruințe, soldate în fi-

Un local
organizat 

după 
cerințele 
servirii

civilizate
nai cu înțelegerea și sprijinul unor 
factori direct interesați, șefa unită
ții, a reușit sa obțină un spațiu su
plimentar care i-a permis o reor
ganizare a localului. Pentru con
sumatorii „grăbiți“, care doresc să 
cinstească „una mica“, le stă acum 
la dispoziție un bar corespunzător, 
cu mese tip Expres. Alături, se află 
sala de mese a restaurantului curată, 
îngrijită, în gen „intim“, care o-

leră h excelente condiții pentru ser
virea micului dejun, a prînzului, 
sau a cinei.

Bucătăria, adevărat laborator de 
specialități culinare, seamănă prin 
igienă cu o farmacie. Majoritatea 
meniurilor servite se bazează pe 
preparatele proprii. De altfel, acesta 
este și scopul unității : sa pună la 
dispoziția cumpărătorilor cît mai 
midie specialități din preparatele 
proprii. Personalul dc la bucătărie, 
Ana Enache și Ana Cîrciumaru, sa
tisfac gusturile cele mai diverse ale 
clienților, servesc meniuri de cali
tate în condiții civilizate și igienice 
pentru ca toți consumatorii să lie 
mulțumiți, iar prestigiul localului să 
stea mereu la Ioc dc cinste.

Cetățenii care intră acum la „Cer- 
na“ (deși opinăm pentru un alt 
nume, care să sugereze mai pregnant 
schimbările și specificul noului lo
cal) fiind plăcut surprinși dc la în
ceput de primirea și atmosfera in
terioară, pleacă întotdeauna mulțu
miți dc calitatea meniurilor servite, 
de amabilitatea lucrătorilor de aici, 
care știu să recomande produsele u- 
nilății și să servească în mod ire
proșabil.

E locul să recomandăm nu nu
mai consumatorilor, ci și conducă
torilor unităților din alimentația pu
blică, ca, acceptînd invitația de a 
vizita unitatea nr. 63 din piață și 
ospătîndu-se după pofta inimii lor, 
să se străduiască să ridice și cele
lalte localuri, multe din ele centra
le, cel puțin la nivelul pe care-1 
oferă acum, unitatea care și-a pre
zentat o autentică carte dc vizită.

C. HOGMAN

practică pentru a asigura o 
înaltă productivitate".

Cu o durată de două luni, 
cursurile sînt urinate de 40 de 
ingineri.

[ratarea la

î Aflăm de la organele de ordine
© Ocupația principală a 

[ lui ALEXANDRU SOHLER 
)din Petroșani, str. Indepen

denței nr. 1 și a prietenului I său apropiat, DINU PEȘEA, 
erau, pînă recent, călătoriile. 

IAu călătorit împreună în cău
tarea unor „combinații" care 

Isă le solicite cît mai puțină 
muncă și să le asigure cîști- 
guri cît mai mari spre și îna- 

Ipoi de Ia numeroase localități 
din țară. Oameni descur- 

Icăreți și cu „inițiativă" cum 
se considerau, ei făceau to- 

Itul, inclusiv deplasările cu 
trenul, cînd și cum doreau. 
Nu se complicau, spre exem- 

Iplu, cu plătirea biletelor de 
călătorie, considerînd aceas- 

Ită treabă o bagatelă. Așa 
au acumulat un șir de con- 

Itravenții, creîndu-și singuri 
premisele care au obligat or- 
ganele de ordine să-i areste

ze și să-i pedepsească, în 
baza prevederilor decretului 
nr. 329/1960 cu citc 100 de 
zile de închisoare. Ce e drept 
li s-a acordat suficien. timp 
pentru a se putea gindi și Ia 
preocupări mai serioase și, 
mai ales, mai utile. Rămine 
de văzut dacă ei vor ști să-1 
folosească în acest scop.

@ CONSTANTIN $OIT a 
locuit în Cinipa. A fost an
gajat ca lăcătuș mecanic Ia 
sectorul I at E.M. Lonea. A 
ciștigat în ultima lună de lu
cru 1 800 lei. Acum nu mai 
locuiește în Cimpa. Are alt 
„domiciliu". Nu mai e nici lă
cătuș la sector. Face muncă 
necalificată. Și nici nu mai 
cîștigă dccît... experiență. Și-a 
făcut-o cu... banii proprii căci 
mintea nu i-a mai judecat. Ii 
era întunecată de alcool. In

această stare fiind, a vrut să 
dea o altă destinație bufetu
lui „Viticola" unde a produs 
un scandal de amploare, a 
injurat și insultat pe toți cei 
din jur, a lansat tot felul de 
expresii triviale pentru care, 
in baza art. 321 din Codul 
penal, a fost condamnat la 
șase luni închisoare. Ca să ve
deți ce-și poate face omul 
cu... capul lui ?!

© In noaptea de 23 spre 24 
martie curent, numitul MI
RON MIHAI din Vulcan s-a 
infiltrat in locuința lui Pe- 
trică Oancea, tot din Vulcan, 
de unde a reușit să fure 300 
de lei și un ceas. Bineînțeles 
că nu intenționa să se mulțu
mească numai cu atît, dar a 
fost prins de organele de 
ordine în flagrant delict și a- 
restat. Urmează acum să-și 
primească ce i se cuvine, po
trivit prevederilor legii.

(Urmare din pag. 1)

parte fără a se preciza soluțiile, 
iar pe de alta neglijînd între
ținerea pînă cînd s-a ajuns ca 
traseele intrate în presiune să 
provoace stagnări și să oblige 
la acceptarea unor soluții de 
compromis, iar în final oprirea 
abatajelor frontale.

Chiar dacă se putea păstra 
continuitatea în exploatare a 
panourilor 3 și 4, pregătirea vi
itoarei linii de front impunea 
și grăbirea lucrărilor în stratul 
13, maj ales la nivelul orizon
tului de bază, 380. Fără graba 
ce se impunea, în ritm înce
tinit, fără o organizare deose
bită, lucrările de redeschidere 
ale acestui orizont s-au întîrziat 
cu mai mult de o lună. Lu
crările nu s-au plasat întotdeau
na, iar randamentele realizate 
au fost de asemenea mici. Ast
fel, brigada condusă de Gheor
ghe Bobric a obținut aici rezul
tate foarte oscilante în decur
sul ultimelor luni (realizarea 
normelor în proporție de 101,5 
la sută în noiembrie, 83,3 la 
sută în decembrie, 100,3 la sută 
în ianuarie și 93,0 în februarie). 
La sfîrșitul lunii martie cînd 
executa săparea unui suitor de 
atac, șeful de brigadă ne-a re
latat : „Cer materiale maistru
lui, mă ascultă și apoi pleacă 
fără să mă fi ajutat cu ceva. 
Materialul rămine Ia puț, nu-1 
aduce nimeni. Cînd n-avem 
materiale în mină și cerem 
conducerii sectorului ni se răs
punde că „e făcută comanda...". 
„Avem ani mulți în mină și 
vrem să lucrăm dacă ni se creea
ză condiții... Cu un singur ar
tificier la 6 grupe de înaintare 
trebuie să așteptăm un loc de 
muncă după altul sau să rămî- 
nem cu ortul nepițșcat". Discu
ția cu maistrul miner Ștefan 
Zeng și mecanicul de sector 
Nicolae Ionașcu ne duce la i- 
deea că secția puțului „7 No
iembrie" care deservește acest

® NICOLAE GLIGOR, Lu
peni. Din partea conducerii co
operativei dc credit din Vulcan 
sîntem informați că problema 
despre care ne scrieți a fost so
luționată favorabil de către a- 
dunarea generală a cooperato
rilor din 27 februarie a. c.

© 1OAN RADU, strada Vile
lor nr. 9, Petroșani. Sîntem de 
acord cu aprecierile dv. privind 
preocuparea conducerii O.C.L. 
Alimentara față de extinderea 
unităților cu autoservire. Despre 
cea mai tînără unitate de acest 
fel, din cartierul „Carpați" Pe
troșani, s-a scris în ziarul nos
tru nr. 6956 din 14 martie a. c.

@ ANONIMA, Petrila. Intru- 
cît din scrisoarea dv. nu rezul
tă ce vreți, nu vă putem da 
nici o lămurire. Eventual tre
ceți pe la redacție, deși, e mai 
greu să faceți acest lucru... ano
nim.

@ VALERIU DUȚA, Prepa
rata cărbunelui Lupeni. Pentru 
a nu mai fi pus în situația de 
a nu putea obține, la vînzarea 
liberă, publicațiile dorite, vă

recomandăm să vă abonați la 
difuzorul de presă din între
prindere, la factorul poștal ca
re vă deservește sau la chioș
cul de difuzare a ziarelor din 
apropierea domiciliului dv.

® IOAN BOBEU, Petrila. 
Prezentați-vă la administrația 
redacției pentru a achita taxe
le legale, fără de care nu se 
poate însera în ziar publicația 
despre care ne scrieți.

® GHEORGHE L1NGURA- 
RU, Vulcan. In vederea rezol
vării problemei dv. referitor la 
locuință, este necesar să depu
neți o cerere la comisia de lo
cuințe din unitatea unde mun
ciți, singura în măsură să ho
tărască și să facă propuneri de 
repartiție, în limita posibilită
ților de care dispune Consiliul 
popular al orașului Vulcan.

© ILEANA SLAVICI, Paro- 
șeni. Adresați-vă asociației de 
locatari de care aparțineți de 
unde puteți obține toate infor
mațiile cu privire lă normele 
în baza cărora se calculează ta
xele pentru încălzirea centrală.

timp a lucrărilor miniere
orizont, dirijat de sectorul XII 
transport al minei, funcționează 
defectuos. In același timp se 
constată deseori și neglijențe 
din partea echipelor de deser
vire electromecanice ale secto
rului, așa cum se exprima bri
gadierul Constantin Nicolaescu. 
„Doar pe schimbul I unde un 
maistru e cu ei se mai lucrea
ză ceva, altfel..."

Colectivul de conducere al 
sectorului, șeful de sector teh
nicianul Virgil Ursu — om 
demn de laudă pentru rezulta
tele obținute în decursul mul
tor anj la sectoarele minei — 
a 'făcut acum o greșeală. Este 
clar că s-a practicat forțarea 
abatajelor în defavoarea altor 
genuri de lucrări, acțiune spri
jinită de conducerea exploată
rii, dovadă fiind plusul de căr
bune obținut în timp ce s-a a- 
cumulat o restanță de 873 ml 
lucrări de pregătiri. Atacarea 
tîrzie a lucrărilor, tergiversă
rile în alegerea soluțiilor și 
greșelile comise în alegerea ce
lei optime o defectuoasă deser
vire a brigăzilor din sector și 
a orizontului 880 de către sec
torul transport au permis acu
mularea unei importante res
tanțe de cărbune în aceste ulti
me luni.

Se impune ca în cursul tri
mestrului în care am pășit fiind 
prevăzute — după cum ne-am 
convins în discuțiile purtate 
— căile de urmat și alese solu
țiile optime, să se facă un e- 
fort din partea tuturor factori
lor responsabili ai minei, din 
partea tuturor muncitorilor și 
tehnicienilor din sector pentru 
ca producția pierdută să fie 
recuperată. Redresarea este <?- 
bligatorie, iar cu potențialul li
man și tehnic de care dispune 
acest sector este posibilă. 
Treapta de început a redresării 
este mărirea vitezelor c’e a- 
vansare a lucrărilor de pregă
tire corespunzător nevoilor, or
ganizare eficientă a transportu
lui și deservire ireproșabilă a 
brigăzilor miniere. Este esen

țial a se acorda acestui colectiv 
un sprijin concret din partea 
colectivului de conducere și a 
sectoarelor de deservire ale 
minei. Organizația de partid 
din sector să analizeze la timp 
modul cum este asigurată în
deplinirea tuturor indicatorilor 
de plan felul în care conduce
rea tehnică a sectorului își co
ordonează activitatea, cum se 
preocupă de asigurarea capa
cităților de producție necesare 
realizării sarcinilor, pentru a se 
evita în mod categoric astfel de 
situații, a se preveni hotărît 
rămînerile în urmă.

MICA 
PUBLICITATE

FAMILIA Ghețea Marin anunță cu atiincă durere înceta
rea din viață a scumpului lor tată și bunic Folteanu Gheor
ghe, în vîrstă de 57 de ani, într-un grav accident de circu
lație.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Barbu 
Gheorghița eliberată de Preparația Lupeni. O declar nulă.

angajează urgent:
șefi magazine pentru următoarele unități :
— magazinul nr. 4 pentru copii Petroșani

— magazinul universal 37 Banița

— magazinul fero-metal nr. 61 Vulcan
— magazinul fero-metal nr. 72 Uricani

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 
7—15 de la biroul personal al întreprinderii cu sediul în 
Petroșani str. Republicii 90, telefon 1804.
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Convorbiri
(Urmare clin pag. 7)

Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo.

Din partea egipteană au par
ticipat Hussein El Shaffei și 
(Mahmud Fawzi, vicepreședinți 
ai republicii, Aziz Sedki, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Sayed Manei, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniu
nii Socialiste Arabe, Mohamed 
Merzaban, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul economiei și comerțului ex
terior. Mamduh Salem, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul afacerilor inter
ne, Hafez Ismail, consilier al 
președintelui pentru probleme
le securității naționale, Murad 
Ghaleb, ministrul afacerilor ex
terne, Yahya al Molia, minis
trul industriei petrolului și bo
gățiilor minerale, Osman Assal, 
ambasadorul egiptean la Bucu
rești.

Au fost abordate probleme 
ale dezvoltării relațiilor rornâ- 
no-egiptene și ale vieții interna
ționale.

la muzeu

In cursul dimineții de luni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au vi
zitat Muzeul de egiptologie din 
Cairo, fondat în 1857, unul din 
cele mai cunoscute și prestigi
oase așezăminte de cultură din 
Republica Arabă Egipt și din 
lume. Oaspeții au fost însoțiți 
de Mamduh Salem, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al afacerilor inter
ne, președintele Comitetului de 
onoare constituit cu prilejul vi
zitei în Egipt a secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, de doamna Aisha

Rateb, ministru al afacerilor 
sociale, și ceilalți membri ai 
Comitetului de onoare.

Monumentală clădire, aflată 
în Piața „Al Tahrir" („Piața Li
bertății"), ce adăpostește muze
ul, dispune de cea mai bogată 
colecție de vestigii ale Egiptu
lui antic, descoperite pe par
cursul mai multor decenii de 
asidue cercetări arheologice — 
în total aproape o sută de mii 
de piese — statui, mumii, sar
cofage, stele funerare, bijuterii, 
obiecte de uz personal, care 
oferă o imagine impresionan
tă a înaltului grad de dezvolta
re atins de civilizația egiptea
nă cu milenii în urmă. Multe

dintre piesele expuse, mărturii 
grăitoare ale geniului unui po
por străvechi, reprezintă, prin 
perfecțiunea și originalitatea 
lor, creații de o valoare inesti
mabilă.

Directorul muzeului, A. Selim 
dă ample explicații asupra di
verselor exponate, printre care 
statuia din diorit a lui Khefren, 
grupul statuar din șist al lui 
Mykerinos și al Zeiței Hathor, 
statuile din calcar ale lui Raho- 
tep și soției sale Nofret, care 
se numără printre cele mai re
marcabile opere ale antichită
ții. Se vizitează. în continuare, 
sălile care cuprind o mare par
te din tezaurul găsit în mor- 
mîntul lui Tutankamon — sin
gurul mormînt faraonic care nu 
a căzut pradă jefuirilor în de
cursul mileniilor, rămînînd in
tact — o serie de piese, prin
tre care faimoasa mască de aur 
care acoperea chipul mumiei, 
aflîndu-se în momentul de față

Sosirea 
români ia

Luni seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu însoțiți de tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, pre
cum și de Mamduh Salem, vi- 
cepremier și ministru de inter
ne, și Aisha Rateb, ministrul a- 
facerilor sociale, din partea gaz
delor, au plecat cu un tren spe
cial spre Alexandria.

Oaspeții români urmează să

la Londra, unde s-a organizat 
o expoziție jubiliară — sala 
mumiilor, alte săli ale muzeu
lui.

Oaspeții dau o înaltă apreci
ere acestor relicve ale străluci
tei civilizații care s-a născut pe 
malurile Nilului, cu mii de ani 
în urmă, și care astăzi este du
să mai departe, în condițiile noi 
de către poporul acestor melea
guri, redevenit stăpîn pe pro- 
pria-i soartă.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu scriu în 
cartea de onoare : „Am vizitat 
cu deosebit interes ..Muzeul de 
egiptologie". care oferă o am
plă imagine a străvechii civw 
lizații înflorite pe aceste melea
guri.

Calde felicitări organizatori
lor muzeului pentru grija cu 
care conservă și pun în valoa
re aceste inestimabile valori de 
artă".

oaspeților 
Al exandria

facă o vizită în acest oraș în 
cursul zilei de marți.

La sosirea în stația Sidi Ga- ■ 
ber din Alexandria, președinte-. 
le Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu deosebită căldură și 
cordialitate de guvernatorul 
Alexandriei, Fouad Moheyed- 
din, de cadre de conducere ale 
guvernatorului și de șefii misiu
nilor consulare la Alexandria.

S.U.A.

începerea ofensivei 
de primăvară 

a partizanilor păcii
WASHINGTON 3 — Cores

pondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : La 1 
aprilie a început în Statele U- 
nite campania „Să se pună ca
păt războiului", care a inaugu
rat ofensiva de primăvară a 
partizanilor păcii din S.U.A. 
împotriva continuării vărsă
rilor de sînge în Indochina, ini
țiată sub auspiciile a numeroa
se organizații pacifiste de ma
să.

La campanie și-au anunțat 
participarea organizații aparți- 
nînd celor mai diverse curente 
politice, religioase, și pături so
ciale. unite în voința de a de
termina retragerea tuturor tru

pelor Statelor Unite din Indo
china și a se pune capăt războ
iului în această zonă.

Ofensiva de primăvară a par
tizanilor păcii militează pentru 
alegerea în forul legislativ su
prem al țării a acelor candidați 
angajați să sprijine acțiunile și 
inițiativele de natură să pună 
capăt războiului. Totodată, sco
pul acestei mișcări este de a 
determina Congresul să adopte 
acele proiecte de lege menite 
să ducă la retragerea grabnică 
și totală a trupelor S.U.A. din 
Vietnam și a ajutorului acordat 
de Statele Unite regimului sai- 
gonez.

Declarația președintelui
Makarios

NICOSIA 3 (Agerpres). — 
Președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a dat publici
tății o declarație prin care se 
pronunță pentru reluarea con
vorbirilor între comunitățile 
greacă și turcă din insulă în 
scopurile reglementării diferen
delor. „Guvernul cipriot a spri
jinit întotdeauna punctul de ve
dere potrivit căruia rezolvarea 
problemei cipriote nu poate fi 
impusă prin intermediu] forței 
ei la masa tratativelor. într-o 
atmosferă pașnică", se arată în 
declarație, informează agenția

forțelor O.N.U. de 
păcii în Cipru, să 
abolirea posturilor 
ambelor părți în

-----------------

BAGDAD 3 (Agerpres). — In
tr-un comunicat dat publicită
ții cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a întemeierii sale, 
Partidul Comunist Irakian de
clară că evoluția situației poli
tice din țară reprezintă un punct 
de cotitură în lupta poporului ira
kian. anunță agenția irakiană 
de presă — I.N.A. Elaborarea 
Cartei de acțiune națională, se 
arată în comunicat, a creat o 
situație nouă, în care devine 
posibilă unirea forțelor naționa
le în lupta împotriva imperia
lismului. Comuniștii irakieni — 
se arată în comunicat — sînt

gata să depună toate eforturile,, 
alături de toate partidele și 
forțele naționale, pentru a for
ma un front național împotriva 
forțelor imperialiste și reacțio
nare.

Comunicatul relevă dorința 
partidului comunist de a se a- 
lătura forțelor naționale într-un 
front care să oglindească fră
ția și unitatea în luptă și să 
întruchipeze alianța muncitori
lor, țăranilor, micii burghezii și 
a altor pături progresiste pe 
baza unei platforme comune de 
acțiune.

Contacte chino-malteze menite 
să contribuie la dezvoltarea relațiilor 

de prietenie și colaboram 
între cele două țări
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rector general adjunct în Ministe
rul Comerțului Exterior; din 
partea sudancză: dr. Osman Abu 
El Găsim, ministrul cooperării și 
dezvoltării rurale, ministru al a- 
griculturii, Mahdi Mustafa El Hadi, 
ministru de stat la Președinția re
publicii, Ibrahim Moneim Mansour, 
ministrul economiei și comerțului, 
prof. Ahmed Abdel Rahman El 
Agib, ministrul industriei și mine
lor, Fakhr El Din Mohamed, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mohamed Abdel Magib, 
Subsecretar în Ministerul Econo
miei și Comerțului, Suliman Babi- 
kir, ambasador în Ministerul Afa
cerilor Externe.

In cursul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială 
și prietenească, cei doi președinți 
s-au informat reciproc asupra preo
cupărilor actuale ale celor două țări 
și au procedat la un schimb larg 
de vederi privind dezvoltarea re
lațiilor bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Cele două părți au remarcat cu 
satisfacție normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări și au subliniat 
necesitatea întăririi în continuare 
a cooperării în domeniile politic, e- 
cpnomic, cultural, tehnic și știin
țific.

In acest sens, în cursul vizitei au 
fost semnate un acord de colabora
re economică și tehnică, un acord 
comercial pe termen lung, precum 
și protocolul privind schimburile 
de mărfuri pe anul 1972. Cele 
două părți au convenit să diversi
fice pe mai departe formele de 
cooperare dintre ele, pe baze re
ciproc avantajoase, inclusiv prin 
înființarea de societăți mixte în 
domeniile prospecțiunilor geologice, 
minier, industrial, agricol și fores
tier.

Totodată, cele două părți au 
hotărîl să constituie o comisie 
mixtă care va stabili măsuri și so
luții pentru traducerea în viață a 
prevederilor acordului de cooperare 
economică și tehnică și a acordului 
comercial, încheiate între cele două 
țări.

S-a convenit, de asemenea, ca în 
viitorul apropiat să se elaboreze un 
program pentru aplicarea acordului 
de colaborare culturală, în vederea 
lărgirii colaborării dintre cele două 
țări în domeniile învățămîntului, 
sportului, presei, radioului, televi
ziunii, cinematografiei și pregătirii 
profesionale a cadrelor în diferite 
specialități.

Cele două părți au subliniat ne
cesitatea colaborării dintre organi
zațiile politice și de masă din cele 
două țări și, în acest scop, au căzut 
de acord să intensifice schimburile 
de delegații, experiență și informa
ții. In acest context, partea sttda- 
neză a apreciat, în mod deosebit, 
participarea unei delegații a Fron
tului Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România la con
gresul de constituire a Uniunii So
cialiste Sudaneze.

Trecînd în revistă evenimentele 
mternaționale actuale, cele două 
părți au fost de acord că tendința 
de bază pe arena politică mondia
la o reprezintă consolidarea și creș
terea influenței forțelor păcii, demo
crației și progresului. In această 
privință, ele au remarcat hotărîrea 
tbt mai fermă a popoarelor din A- 
frica, ca și din alte continente,. de

a-și apăra srryeranitatea și dreptul 
la o dezvoltareXeconomică și socială 
independentă, împotriva imperialis
mului, colonialismului și ncocolonia- 
lismului. \

Cei doi președinți au subliniat 
că, în scopul întăririi destinderii și 
cooperării internaționale și al in
staurării unei păci trainice, relați
ile dintre toate statele trebuie să 
se bazeze pe respectarea neabătută 
a principiilor cu aplicație univer
sală ale independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne ale altor state, c- 
galității în drepturi și avantajului 
reciproc. Ei au accentuat, de ase
menea, necesitatea excluderii fo
losirii forței sau amenințării cu 
folosirea forței din relațiile inter
naționale și a susținerii dreptului 
popoarelor de a hotărî singure ca
lea dezvoltării lor economice și so
ciale. In această ordine de idei, ei 
au fost de acord că fiecare stat 
arc dreptul suveran de a decide 
asupra căilor dezvoltării sale și a- 
supra politicii sale externe, iar a- 
ceasta nu trebuie să împiedice co
operarea rodnică dintre state, atît 
pe plan bilateral, cît și multilate
ral. Ei au remarcat că participarea 
activă a tuturor statelor, mari și 
mici, la reglementarea probleme
lor internaționale majore este de 
natură să promoveze soluții cores
punzătoare intereselor legitime ale 
popoarelor.

Cei doi șefi de stat au constatat 
cu satisfacție că politica externă a 
fiecăreia dintre țările lor se ba
zează pe principiile fundamentale 
ale dreptului internațional și Car
tei Organizației Națiunilor Unite.

Partea sudaneză a informat des
pre eforturile sale actuale în di
recția stabilirii unor relații de bună 
vecinătate cu statele africane fră
țești, pentru a îndeplini obiectivele 
și scopurile Organizației Unității 
Africane. De asemenea, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România a luat notă 
cu satisfacție că Republica Demo
cratică Sudan urmează o politică de 
nealiniere în afacerile mondiale și 
se pronunță constant împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului.

Partea română a informat despre 
activitatea pe care o desfășoară în 
direcția întăririi securității și co
operării pe continentul european și, 
îndeosebi, despre inițiativele sale în
dreptate spre transformarea Balcani
lor într-o zonă a unor relații rod
nice de bună vecinătate. Președintele 
Republicii Democratice Sudan a ex
primat aprecierea sa față de rolul 
activ pe care îl joacă Republica So
cialistă România în promovarea 
principiilor fundamentale ale drep
tului internațional și față de spri
jinul pe care îl acordă țărilor care 
și-au cucerit de curînd independen
ța, în lupta de apărare și consoli
dare a independenței și suveranită
ții lor naționale.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat profunda îngrijorare față de 
situația din Orientul Apropiat și 
pericolele pe care aceasta le com
portă pentru pacea și securitatea 
mondială și au subliniat necesita

tea reglementării grabnice a con
flictului pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 noiem
brie 1967 și a rezoluției Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite din 13 decembrie 1971. Ei au 
fost de acord că o soluționare reală 
și trainică în zonă trebuie să pre
vadă, de asemenea rezolvarea justă 
a chestiunii populației palestiniene, 
în conformitate cu aspirațiile sale 
legitime.

Cele două părți au exprimat 
sprijinul lor pentru mișcările afri
cane de eliberare din Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau, Namibia și 
toate teritoriile care se află încă 
sub dominație colonială, în lupta 
lor împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului. 
Ele au condamnat politica de apart
heid și discriminare rasială prac
ticată de guvernul Africii de Sud 
și regimul minoritar din Rhodesia.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de rolul jucat de 
Organizația Unității Africane în 
concentrarea eforturilor popoare
lor și țărilor africane îndreptate 
spre realizarea unor soluții cores
punzătoare pentru problemele con
tinentului african.

Cei doi șefi de stat au discutat 
situația din Indochina și și-au ex
primat sprijinul față de lupta po
poarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian pentru eliberarea națională, 
împotriva intervenției străine. Ei 
sprijină efortul popoarelor din a- 
ccastă zonă pentru a asigura re
tragerea trupelor S.U.A. și ale alia- 
ților lor din Indochina și reglemen
tarea politică a problemelor exis
tente. In acest context, ei și-au ex
primat sprijinul față de propunerile 
Republicii Democrate Vietnam, Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, Gu
vernului Regal de Uniune Națio
nală din Cambodgia și Frontului 
Patriotic din Laos, care reprezintă 
baza unei soluționări juste a pro
blemelor Indochinei, în conformita
te cu interesele și aspirațiile legi
time ale popoarelor din această re
giune.

Ei au exprimat, de asemenea, 
sprijinul lor față de propunerile 
Republicii Populare Democrate Co
reene pentru reunificarea pașnică a 
Coreei.

Cei doi șefi de stat s-au referit, 
totodată, la conflictul recent din 
subcontinentul indo-pakistanez și au 
subliniat importanța rezolvării unor 
asemenea conficte în conformitate 
cu principiile dreptului internațio
nal și Cartei Organizației Națiuni
lor Unite.

Cei doi șefi de stat și-au expri
mat preocuparea în legătură cu e- 
voluția relațiilor economice inter
naționale si au subliniat necesita
tea de a se depune eforturi serioa
se în direcția reducerii decalajului 
dintre țările dezvoltate din punct de 
vedere economic și țările în curs 
de dezvoltare. Ei au apreciat că re
zoluțiile și recomandările primei și 
celei de-a doua Conferințe O.N.U. 
pentru Comerț și Dezvoltare repre
zintă o bază corespunzătoare pen
tru relațiile comerciale inter

naționale. Ei au acordat o im
portanță deosebită viitoarei con
ferințe U.N.C.T.A.D. ce se va ține 
la Santiago de Chile.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele obți
nute în direcția destinderii în Eu
ropa și normalizării relațiilor din
tre statele europene. Ei au remar
cat, de asemenea, evoluția favora
bilă a pregătirilor în vederea con
vocării conferinței europene, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, și au declarat că realizarea 
unui sistem de securitate și colabo
rare pe acest continent ar contri
bui în mare măsură la crearea unei 
atmosfere de pace și securitate în 
întreaga lume.

Cei doi președinți au accentuat 
importanța rolului Organizației 
Națiunilor Unite în consolidarea 
păcii și securității mondiale și în 
întărirea cooperării pașnice dintre 
națiuni.

Ei au declarat că restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite a făcut ca orga
nizația să devină mai reprezenta
tivă, întărindu-i, în același timp, 
capacitatea de a menține pacea 
și securitatea mondială. Ei au 
subliniat, în același timp, că tre
buie să fie întreprinse noi măsuri 
pentru ca Organizația Națiunilor 
Unite să-și mărească eficiența și să 
reflecte mai bine realitățile lumii 
contemporane.

Cele două părți au exprimat pă
rerea că vizita oficială a președinte
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Democratică 
Sudan și convorbirile purtate cu 
acest prilej reprezintă o contribuție 
importantă la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie româno-sudaneze și con
tribuie la înfăptuirea unei atmosfe
re de pace și cooperare internațio
nală.

Scoțînd în evidență utilitatea a- 
cestor contacte și întîlniri dintre 
conducătorii și oficialitățile celor 
două țări, cele două părți și-au ex
primat dorința de a continua schim
bul de vizite la diferite niveluri în 
scopul întăririi colaborării dintre 
cele două țări.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și înaltele ofi
cialități care l-au însoțit și-au 
exprimat recunoștința profundă 
față de președintele Republicii De
mocratice Sudan, general-maior 
Gaafar Mohammed Numciry, gu
vernul și poporul Republicii De
mocratice Sudan pentru primirea 
cordială și ospitalitatea pe care au 
manifestat-o.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
președintele Republicii Democratice 
Sudan, general-maior Gaafar Mo
hammed Numeiry, să efectueze o 
vizită oficială în Republica Socia
listă România.

Invitația a fost acceptată cu mul
țumiri, data urmînd să fie fixată 
ulterior.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

General-maior
GAAFAR MOHAMMED NUMEIRY

Președintele Republicii Democratice Sudan

incheserea unor acorduri româno-sudaneze
La Khartum, a avut loc sem

narea acordului de cooperare e- 
âpnomico-tehnică, acordului co- 
fnercial de lungă durată și pro

tocolului privind listele de măr
furi pe anul 1972 între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Democratică Sudan.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi- 
Jiul-uii de Miniștri, ministrul co

merțului exterior, iar din par
tea sudaneză de Ibrahim Mo
neim Mansour, ministrul econo
miei.

din Iugoslavia
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

Intr-un comunicat al statului 
major pentru apărarea popu
lației împotriva epidemiei de 
variolă, alcătuit pe lîngă Secre
tariatul Federal pentru muncă 
și politica socială, se arată că, 
de la izbucnirea epidemici și 
pînă la 2 aprilie, s-au înregis
trat 149 de cazuri de îmbolnă
viri, dintre care 22 mortale. In 
zonele cuprinse de epidemie își 
desfășoară activitatea peste 70 
de echipe de specialiști, înzes
trate cu mijloacele necesare în 
vederea combaterii epidemiei.

Comunicatul adaugă că, din 
împuternicirea Consiliului Exe
cutiv Federal, statul major a 
hotărît limitarea deplasării 
populației înspre și dinspre zo
nele afectate de epidemie, în 
afară de cazurile speciale și 
posec’înd dovada de vaccinare 
împotriva variolei.

U.P.I. Președintele Makarios a 
manifesat o atitudine pozitivă 
față de sugestia premierului 
turc, Nihat Erim, potrivit căre
ia cele două comunități ar tre
bui să predea armele aflate în 
posesia lor 
menținere a 
consimtă la 
militare ale 
insulă.

După cum apreciază agenția 
Associated Press, declarația pre
ședintelui Makarios implică și 
retragerea contingentelor gre
cești și turcești, cu efective de 
950 și respectiv 750 militari, 
care staționează pe insulă în 
baza tratatelor semnate la pro
clamarea independenței Cipru
lui. Sînt, de asemenea, vizate 
efectivele militare britanice 
staționate în principal la baza 
aeronavală de la Akrotiri — a- 
proximativ 14 000 militari — cea 
mai mare bază engleză situată 
în afara teritoriului Marii Bri
tanii.

PEKIN 3 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
Citi En-lai a oferit o recepție 
în cinstea primului ministru al 
Maltei, Dominic Mintoff, 
face o vizită de prietenie 
R.P. Chineză.

In toastul rostit cu acest 
lej, premierul chinez a relevat, 
eforturile pe care le depune po
porul maltez pentru a-și conso
lida independența națională, 
securitatea și suveranitatea de 
stat, pentru a dezvolta economia 
națională/ Guvernul și poporul 
chinez au susținut întotdeauna, 
a subliniat Citi En-lai, că toate 
țările, mari sau mici, trebuie să 
fie egale.

Deși China Și Malta sînt si
tuate la o distanță apreciabilă, 
a spus premierul Ciu En-lai, ele 
sînt animate de dorința de a 
dezvolta înțelegerea reciprocă 
și de a întări prietenia. Stabili
rea de relații diplomatice între 
țările noastre, act realizat re
cent, pe baza principiului res
pectării reciproce a suveranită
ții și integrității teritoriale, ne
amestecului în treburile interne, 
egalității și avantajului reci
proc, este în deplină concor
danță cu dorința comună a

care 
în

celor două popoare. Premierul 
Ciu En-lai Și-a exprimat con
vingerea că actualp vizită a 
primului ministru maltez va 
contribui la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și a coope
rării chino-malteze în avanta
jul celor două .țări

La rîndtt] său, premierul Do
minic Mintoff a relevat că 
popoarele maltez și chinez sînt 
animate de o dorință comună 
— aceea de a acționa pentru 
pace în lume. In prezent, a 
spus el, poporul maltez constru
iește o nouă Malta, ca un cen
tru al păcii. Premierul Domi
nic Mintoff a subliniat impor
tanța vizitei delegației malteze 
în China și a decliziei celor 
două părți de a elabora un 
program de cooperare să ajute 
Malta să obțină, cît] mai curînd 
posibil, independența economi
că. Numai în felul acesta — a 
spus el — Malta poate deveni 
un loc în care toa^e națiunile, 
animate de bune intenții, vor 
putea să conlucreze în vederea 
asigurării păcii în Mediterana 
și a prosperității în lume. In 
încheiere, premierul maltez și-a 
exprimat speranța că toate naj 
țiunile vor deveni egale, iar co
lonialismul, în toate formele 
sale, va dispare.

® Un comunicat dat publici
tății de biroul organizației pa
lestiniene „Al 
anunță că, ia 
cepe la Cairo 
sului popular
va reuni pe 
mișcărilor de eliberare palesti
niană în scopul unificării aces
tei mișcări, relatează agenția

tunisiană de presă T.A.P. Parti- 
cipanții la congres vor exami
na situația populației palestini
ene în contextul evenimentelor 
din lumea arabă și vor stabili 
obiectivele de acțiune în noua 
etapă, inclusiv atitudinea față 
de proiectul regelui Hussein al 
Iordaniei de creare a „Regatu
lui Arab Unit"

Redacția și administrația ziarului I Petroșani, strada Republicii Nr, .90, telefon I 1662

Fatah" din Tunis 
6 aprilie, vor în- 
Iucrările Congre- 
palestinian, care 

reprezentanții

@ Băncile comerciale din Ci
pru și-au suspendat activitatea 
pentru ziua de luni, din cauza 
grevei funcționarilor, care re
vendică îmbunătățirea condiți
ilor de viață. Hotărîrea declan
șării acestei greve a fost luată 
după eșecul tratativelor dintre

© Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, a anunțat luni sus
pendarea tuturor activităților 
politice din țară rezervîndu-și 
dreptul de a conduce, temporar 
prin decrete. Intr-o scrisoare 
dată publicității de către Secre
tariatul Președinției Republicii, 
Cevdet Sunay. a cerut adopta
rea unor amendamente consti
tuționale care să ofere guvernu
lui dreptul de a conduce prin 
decrete fără aprobarea Parla
mentului. După cum precizea
ză agențiile Reuter și Associa
ted Press, măsurile anunțate 
de președintele Cevdet Sunay 
urmăresc să preîntîmpine even
tuale tulburări interne.

Realități semnificative ale
CALE LIBERA

TEHNICII DE CALCUL
In orașul bzeged, din sud- 

estui Ungariei, u început re
cent construcția pnmuiui cen
tru regional ae caicul, in to
tal, in actuaiui pian cincinal 
vor ti construite o—'i aseme
nea centre regionale.

t*entru dezvoltarea tehnicii 
de calcui, introaucerea și fo
losirea cioerneticn in econo
mia naționala, inca in 1906 gu
vernul ungar a înființat o uo- 
misie naționala pentru dezvol
tarea tehnicii de caicul și a a- 
doptat un larg program de 
perspectiva in acest uomeniu. 
„Astăzi - spunea, printre al
tele, Erdely Gruz îiaor, preșe
dintele Academ.ei de științe 
ungare, - obținerea unei efi
cacități sporite a producției 
in marile complexe industriale 
aproape că este de neconce
put fără folosirea ciberneticii. 
Continua modernizare și auto
matizare a producției, crește
rea tehnicității producției și a 
productivității muncii, organi
zarea, planificarea și conduce
rea producției necesită un u- 
riaș volum de calcule tehnico- 
științifice care, practic, este 
din zi in zi tot mai greu de 
realizat fără ajutorul mașinilor 
electronice de calcul".

Ca urmare a măsurilor lua
te, astăzi in cadrul economiei 
ungare funcționează aproape 
100 de mașini electronice de 
calcul. Ele au făcut pe deplin 
dovada eficacității in planifi
carea și organizarea producției 
diferitelor sectoare economi
ce și grupuri de întreprinderi, 
în dirijarea optimă a unor 
procese tehnologice în mari u- 
zine sau în domeniul cercetării 
științifice. Programul de pers
pectivă prevede ca pînă în a- 
nul 1975 economia țării să fie 
înzestrată cu 400 instalații elec
tronice de calcul. Pentru înfăp

tuirea acestui vast program au 
fost afectate însemnate sume : 
500 milioane forinți pentru im
portul unor calculatoare elec
tronice din străinătate, aproa
pe dublu pentru organizarea 
procesului de fabricare a unor 
asemenea calculatoare in țară, 
și 500 de milioane pentru pre
gătirea cadrelor de specialiști 
necesari in acest domeniu. De
sigur, organizarea fabricării 
in Ungaria a mașinilor de cal
cul, precum și extinderea fo
losirii acestora în toate ramu
rile economiei naționale recla
mă pregătirea unui mare nu
măr de specialiști. Ținind sea
ma de toate acestea, încă în 
urmă cu mai multi ani, la di
ferite universități și institute 
tehnice din Budapesta și pro
vincie au luat ființă secții spe
ciale pentru pregătirea ingi
nerilor și specialiștilor în teh
nica de calcul. De asemenea, 
pe lingă Oficiul central de 
statistică din Budapesta a luat 
ființă un centru tehnic de în- 
vățămînt cu peste 5000 de e- 
levi care pregătește cadrele de 
tehnicieni necesari în utilizarea 
și întreținerea calculatoarelor 
electronice. Planul de pregă
tire a cadrelor prevede ca pî
nă în anul 1975 să fie pregă
tiți pentru a lucra în acest sec
tor 12 000 de specialiști.

Elementul principal care va 
asigura dezvoltarea rapidă a 
ciberneticii în economia unga
ră il constituie însă organiza
rea producției proprii de ma
șini electronice de calcul. In
dustria ungară are de acum o 
bună experiență în producerea 
unei game variate de tuburi e- 
lectronice, de semiconductor!, 
de tehnică electronică de Înal
tă tensiune, de diferite ele
mente de automatizare și alte
le. Folosind această experien-

socialiste

R.P. UNGARA: Elementele prefabricate intră din ce 
în ce mai mult in sistemul modern al construcțiilor de lo
cuințe, și fabricarea lor capătă astfel noi dimensiuni.

In foto: O hală a fabricii de elemente prefabricate din 
Szeged, sudul Ungariei.

ță, cîteva uzine în colaborare 
cu institutele de specialitate 
ale Academiei de științe au 
început de cîțiva ani fabricarea 
in comun, după o licență fran
ceză, a primelor calculatoare 
electronice ungare. Anul tre
cut, la uzinele „Videoton" din 
orașul Szekesfehervar a înce
put fabricarea de serie a unui 
nou tip de calculator de capa
citate mijlocie dar foarte mo

dern și care are avantajul că 
nu este prea costisitor. Se pre
vede ca în acest plan cincinal, 
industria ungară să realizeze 
pentru nevoile proprii ca și 
pentru export peste 500 mașini 
electronice de calcul de dife
rite capacități.

Alexandru PINTEA, 
Corespondentul Agerpres la 

Budapesta
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