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ÎNCHEIEREA lucrărilor plenarei
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In ziua de 2 martie 1973 

s-au încheiat lucrările Ple
narei Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român.

1. Plenara a analizat și 
dezbătut modul în care 
se desfășoară aplicarea 
măsurilor stabilite de Co
mitetul Central al P.C.R. 
în noiembrie 1972, pen
tru pregătirea condițiilor 
necesare îndeplinirii și 
depășirii planului pe 1973.

Comitetul Central a a- 
preciat că, în perioada ca
re a trecut de la Plenara 
din noiembrie 1972, mi
nisterele, organele și or
ganizațiile de partid, u- 
nitățile economice de pe 
întreg cuprinsul țării au 
desfășurat o intensă acti
vitate pentru soluționa
rea problemelor de care 
depinde realizarea in bu
ne conditiuni a planului 
pe anul 1973 și că 
au fost adoptate mă
suri pentru elimi
narea neajunsurilor și 
deficiențelor constatate la 
Plenara precedentă, pen
tru perfecționarea orga
nizării și conducerii tutu
ror sectoarelor economiei 
naționale.

In legătură cu proble
mele dezbătute la acest 
punct al ordinii de zi. Ple
nara a adoptat o rezoluție 
care va fi dată publicită
ții.

2. In direcția aplicării 
în viață a hotărîrilor Con
gresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale

r.C.R. pentru perfecționa
rea organizării și conduce
rii vieții economico-socia- 
le. Plenara a examinat și 
aprobat:

— Proiectul de lege 
privind înființarea, orga
nizarea și funcționarea 
Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale a României ;

— Proiectul de lege cu 
privire la înființarea, or
ganizarea și funcționarea 
Curții Superioare de Con
trol Financiar ;

— Proiectul de lege 
privind înființarea și 
funcționarea Consiliului 
pentru Problemele Orga
nizării Economico-Sociale.

Plenara a stabilit ca 
aceste proiecte de legi să 
fie supuse dezbaterii pu
blice și apoi înaintate 
Marii Adunări Naționale.

Plenara a examinat și 
aprobat propunerile de 
modificare a Legii nr. 
9/1968 pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, 
vînzarea de locuințe din 
fondul de stat către popu
lație și construirea de ca
se proprietate personală, 
de odihnă și a Legii nr. 
10/1968 privind adminis
trarea fondului locativ și 
reglementarea raporturi
lor dintre proprietari și 
chiriași și a stabilit să fie 
supuse dezbaterii publice 
înainte de a fi înaintate 
spre aprobare Marii Adu
nări Naționale.

3. Plenara Comitetului 
Central a luat în dezbate
re și a aprobat hotărîrea

cu privire la îmbunătăți
rea organizării și retribui
rii muncii în agricultură.

Hotărîrea va fi dată pu
blicității.

4. Plenara a adoptat o 
hotărire cu privire la 
îmbunătățirea activității 
de educație fizică și sport, 
care va fi data publicită
ții.

5. Aplicînd in viață ho- 
tăririle Conferinței Națio
nale a P.C.R., plenara a 
adoptat unele măsuri pri
vind reducerea numărului 
cadrelor de conducere și 
îmbunătățirea structurii 
organizatorice la ministe
re, centrale și organizații 
economice.

6. Aprobînd în unanimi
tate activitatea internațio
nală a Partidului Comu
nist Român și statu
lui român in anul 
1972, Plenara Comi
tetului Central a consta
tat cu satisfacție că, în a- 
nul care a trecut, Parti
dul Comunist Român și 
Guvernul Republicii Socia
liste România au desfă
șurat o activitate interna
țională deosebit de boga
tă, multilaterală, în depli
nă concordanță cu inte
resele fundamentale ale 
poporului român și cu ce
rințele generale ale cau
zei păcii, democrației, co
laborării și socialismului 
în întreaga lume. Plenara 
relevă că evenimentele 
internaționale petrecute 
în acest răstimp au adus 
noi confirmări ale juste
ței politicii externe a par

tidului și statului, care 
are la bază orientările sta
bilite de Congresul al X- 
lea si Conferința Naționa
lă aie P.C.R.

Comitetul Central a dat 
o înaltă apreciere activi
tății neobosite desfășura
te de secretarul general 
al partidului, președinte
le Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
atît pentru elaborarea 
principială, cît și pentru 
înfăptuirea practică a po
liticii externe a partidului 
și statului. Această acti
vitate a dus la creșterea 
prestigiului României pe 
plan mondial, a înscris o 
contribuție valoroasă la 
promovarea destinderii 
internaționale, la dezvol
tarea dialogului și a cola
borării între state, la sta
tornicirea unor raporturi 
noi, bazate pe încredere și 
egalitate între toate țările, 
la afirmarea dreptului po
poarelor de a-și decide 
propria soartă, precum și 
la cauza întăririi unității 
forțelor socialismului, de
mocrației și păcii.

La Plenara Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, în comisii 
și în plen, au luat cu- 

ntul 195 participanți.
In ședința plenară de 

vineri au vorbit tovară
șii : loan Ursu, președin
tele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehno
logie, Iulia Pașca, director 
al Fabricii de tricotaje 
pentru copii „1 Iunie" din 
Timișoara, Gheorghe Vasi-

lichi, Trandafir Cocîrlă, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Caraș-Seve- 
rin al P.C.R.. Janos Faze- 
kas, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Topoleanu, director 
general al Centralei in
dustriei linii, Matei Ghi- 
giu, ministrul construcți
ilor industriale, Traian 
Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul econo
miei forestiere și materia
lelor de construcții, Vir
gil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului in
terior, Dumitru Coliu, 
Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare 
al P.C.R., Ștefan Voicu 
și Barbu Zaharescu.

In încheierea lucrărilor, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit o 
cuvîntare, care este dată 
publicității. In unanimi
tate, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Ro
mân și-a însușit analiza, 
concluziile și sarcinile cu
prinse în expunerea se
cretarului general al 
P.C.R.

în lumina documentelor Plenarei C. C.
al P.C.R. din 28 februarie - 2 martie 1973,

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studențești din Centrul universitar 
București adresează organizațiilor 

studențești din întreaga (ară 
următoarea chemare:

ln atmosfera entuziasta, de 
elti .eacența creatoare cu ca
re mirelui nu»uu popur par- 
Ucipa ia inaepiinirea hotari- 
rtiur congresului al X-lea ți 
LzOmertnvei Naționale ale Par
tidului comunist Boman, Con
siliul Uniunii Asociațiilor 
btuoențești din Centrul Uni
versitar București, inscriindu- 
se cu insuLiețire m ampla ac
țiune lansata de Biroul C.C. 
ai o-l.C., „Tineretul — fac
tor activ in îndeplinirea cin
cinalului in patru am și ju
mătate", adresează studenți
lor din toate centrele uni
versitare ale țării chemarea 
la inlrecere pentru ridicarea 
nivelului calitativ al între
gii activități profesionale.

Militind cu consecvență 
pentru creșterea contribuției 
asociațiilor studențești. sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, la formarea pentru 
muncă și viată a viitorilor 
specialiști la dezvoltarea răs
punderii lor sociale față de 
profesiunea aleasă, Consiliul 
nostru, toate asociațiile din 
Centrul universitar am hotă
rî t sâ asigurăm o largă inten
sificare a activității politico- 
educative în vederea mobili- 

' zării tuturor studenților la o 
temeinică pregătire profesio
nală desfășurată pe tot par
cursul semestrului, la promo
varea în condiții cît mai bu
ne a examenelor programate 
în sesiunea din luna iunie.

Propunem ca întrecerea,

declanșată înaintea celei de-a 
IX-a Conferințe a U.A.S.R., 
să se desfășoare pe profile de 
invățămint pe baza următori
lor indicatori :

— prezentarea tuturor stu
denților la examenele plani
ficate în sesiunea de examene 
din vară : creșterea procentu
lui de studenți promovați in
tegral la sfirșitul sesiunii de 
examene din vară, față de 
sesiunea corespunzătoare din 
anul universitar trecut;

— ridicarea nivelului pre
gătiri; profesionale exprimată 
in creșterea procentului note
lor între 7 si 10. fată de se
siunea din iunie 1972 :

— numărul lucrărilor ști
ințifice si al studenților au
tori de lucrări la sesiunile 
cercurilor studențești care vor 
avea loc în acest semestru 
(raportat la numărul total al 
studenților din institut) :

— îndeplinirea în condiții 
exemplare a sarcinilor ce de
curg din integrarea învățâ- 
mîntuluî cu producția și cer
cetarea — îmbunătățirea des
fășurării și sporirea eficien
tei formative a practicii —. 
antrenarea efectivă a studen
telor în activitatea productivă 
din unități economice, dezvol
tarea preocupării studenților 
pentru executarea de dispozi
tive, instalații si utilaje nece
sare autodotârii laboratoare
lor și atelierelor-școală. creș
terea valorii lucrărilor con
tractate prin centrele studen

țești de studii, cercetări și 
proiectări ;

— prezentarea tuturor stu
denților din ultimul an de 
studii la locurile de muncă 
repartizate.

In vederea îmbunătățirii ca
litative a pregătirii nrofesio- 
nale a studenților ne vom 
intensifica eforturile pentru 
traducerea în viață a indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la trans
formarea fiecărei asociații 
studențești într-un adevărat 
colectiv de luptă și muncă 
pentru educarea comunistă a 
studenților. în spiritul si pe 
baza programului partidului 
de educație socialistă a mase
lor. a proiectului de norme 
ale vieții și muncii comuniș
tilor. ale eticii și echității so
cialiste.

Ne exprimăm convingerea 
că toți studenții din centrele 
universitare vor răspunde cu 
entuziasm chemării noastre, 
că asociațiile vor desfășura 
in acest an hotărîtor al cinci
nalului o intensă activitate 
politico-organizatorică in ve
derea obținerii unor rezulta
te superioare la sfirșitul sesi
unii din vară, înscriindu-se 
astfel în efortul general de 
edificarp a societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Consiliul Uniunii Asociațiilor
Studențești din Centrul 

Universitar București

După 6 ore de activitate în subteran l-am surprins pe 
prim-maistrul minier Ion Bodenlosz de la mina Petrila de- 
punlndu-și lampa electrică la rastel.

Foto: Ion LEONARD

Acțiune de muncă patriotică 
la E.M. Aninoasa

Din inițiativa Comitetului 
U.T.C. al E.M. Aninoasa, zile
le trecute a fost întreprinsă o 
amplă acțiune pentru colecta
rea de fier vechi. Chemări) 
lansate i-au răspuns tinerii din 
cadrul tuturor organizațiilor 
U.T.C. ale minei. In frunte cu 
secretarii de organizații, și 
anume ing. Mircea Jampa. 
muncitorii Gheorghe Popa. 
Traian Tomuș, Gheorghe Ho
țea. Dumitru Morar și Ale
xandru Irșay. tinerii uter iști 
au încărcat, din incinta Piscu, 
55 de vagonete cu fier pe ra
re le-au descărcat apo la loc 
potrivit, pentru a putea li 
transportate în timpul cel mai 
scurt, la I.C.M. Livezeni.

Un aport deosebit la reușita

acestei acțiuni de muncă patri
otică l-a adus organizația 
U.T.C. nr. 6 in frunte cu ti- 
nerii Alexandru Irșay, Con
stantin Gherghinoiu și Alexan
dru Vilcu, care au încărcat și 
descărcat peste 30 de vagone
te.

Colectivul minei Aninoasa 
este convins că asemenea ac
țiuni lăudabile ale tineretului 
vor continua. dovedindu-și 
prin aceasta elanul și energia 
tinerească cum și hotărirpa 
ferm* de a contribui prin 
muncă voluntară 'a sporirea 
efic’entei economice a exploa
tări . la asiqurarpa ..hranei- o- 
țelăriilor...

Constantin DĂNILÂ, 
corespondent

Echipa de zidari de la T.C.H., condusă de Dumitru Postolachc n-a cunoscut încă 
vreodată, răminerea sub sarcinile de plan. Dimpotrivă, lună de lună harnicii muncitori 
ai acestei echipe au duble satisfacții : De a fi mereu primii și de a da cît mai multe lo
cuințe oamenilor muncii... Foto : Ion LICIU

Noi succese în întrecere
Strădanii 
meritorii 

ia Bărbăteni
Sporul de circa 200 de tone 

obținut la volumul de cărbune 
extras ln februarie dovedește 
hotărîrea colectivului E. M. 
Bărbăteni de a recupera cit 
mal repede restanța consemna
tă in luna ianuarie, de a rea
liza ritmic și de a depăși sar
cinile de plan ce-i revin in 
cel de-al treilea an al cinci
nalului actual. Tov. Marin 
Mărgineanu, tehnician norma- 
tor, ne-a pus Ia curent cu fap
tul că, in perioada respectivă, 
vrednicele brigăzi conduse de 
IOSIF OLTEANU, de la fron
talul din stratul 5. și NICOLAE 
TOMOLEA, dintr-o ,,cameră" 
a stratului 3, au raportat plu
surile de 280 și 105 tone peste 
sarcinile încredințate. Merito
rii sînt și strădaniile ortacilor 
lui ION PEȘTIȘAN care, în- 
reglstrind o' proporție de rea
lizare a normei de 103,2 la su
tă, a terminat suitorul colec
tor pentru stratul 3, blocul 
XII cu 5 zile înainte de terme
nul Înscris in programul de 
lucru.

/n condițiile mi
neritului mo
dern, raționa

lizarea pregătirii și 
exploatării st ratelor 
de cărbune, impune 
adaptarea de soluții 
noi și eficiente, me
nite să contribuie la 
rezolvarea proble
mei majore —■ aceea 
a realizării produc
ției la cotele, ei ma
tinale.

La -sectorul II al 
I minei Paroșeni. ex

ploatarea rațională 
a rezervei utile a 
impus totdeauna un 
plus de energie, de 
pricepere, dc iniția
tivă.

Roadele strădani
ei colectivului de

l

ingineri și muncitori 
și-au spus cuvintul 
și de această dată... 
La panourile dotate 
cu complexe de sus
ținere și tăiere me
canizată, exploatarea 
integrală a zăcămin- 
tului, cerea o serie 
de lucrări suplimen
tare, ca acelea de 
susținere in spațiul 
exploatat a galerii

Bilanțul activității pe luna februarie la Exploatarea 
minieră Dîlja consemnează in primul rind depășirea pro
ducției planificate cu 308 tone. Plusul de cărbune extras de 
colectivul sectorului III se ridică Ia 451 tone de cărbune 
brut.

Cea mai bună brigadă din acest sector poate fi conside
rată cea a lui Pavel Tasnadi de la abatajul cameră nr. 7, 
stratul 3, blocul III vest. De la începutul lunii februarie a- 
ceastă brigadă a dat peste plan 353 tone de cărbune.

LASZLO Carol Ervin 
corespondent

Sortimente lemnoase
livrate peste plan

Colectivul de muncitori fo
restieri din cadrul U.E.L. Pe
troșani și-a îndeplinit și chiar 
depășit sarcinile dc plan ce-i 
reveneau pe luna februarie la 
principalii indicatori de pro
ducție. Astfel la producția 
globală proporția de realizare 
este de 100,4 la sută, iar la 
producția marfă de 108,3 la 
sută.

însemnate cantități de ma
terie primă convertită în sor
timente lemnoase livrate în 
plus, cum sînt cei peste 200

mc la celuloză fag cojiți pen
tru export, 280 mc lobde in
dustriale, 150 mc cherestea 
rășinoase, 880 tone lemn foc, 
atestă in mod grăitor hotări- 
rea forestierilor de a valorifi
ca cît mai substanțial „aurul 
verde" al munților Văii Jiu
lui. Sectoarele Cîmpu lui 
Neag și Lupeni, conduse de 
Eugen Bălteanu și, respectiv, 
loan Stancău, și-au adus o 
contribuție esențială la obți
nerea acestor rezultate meri
torii.

lor de acces la pilie- 
rii de cărbune ră
mași neexploatați 
intre panouri. Rezer
va rămasă neexploa
tată acumulează o 
cantitate de cărbune 
considerabilă. 'care

abatajelor frontale 
6 222 și 6 221 din 
stratul 15. blocul III 
c, conduse cu compe
tență de încercatul 
șef de briqadă TITU 
TEACENCO. In ce 
constă soluția 2

O utițiatiaă

din țdiit...
insă in condițiile u- 
nei exploatări ulteri
oare este greu acce
sibilă și necesită o 
serie de pregătiri 
speciale, și un con
sum. de muncă supli
mentar...

Recent, oamenii 
minei au adoptat o 
nouă soluție, capabi
lă să elimine total 
deficiențele, la ex
ploatarea paralelă a

Intre galeria de 
bază a abatajului 
frontal 6 222 și gale
ria de cap a abata
jului frontal 6 221 
s-a săpat o galerie 
de legătură, in care 
s-au introdus citeva 
secții din stocul de 
rezervă al complexu
lui mecanizat. Astfel 
a fost posibilă racor
darea acestora de 
complexul in exploa

tare și. deci, exploa- I 
tarea in continuare I 
simultan, a abataju- | 
lui cu pilierul. In 
rezerva abatajului | 
s-a adăugat astfel re- . 
zerva pilierului. a- I 
dică. la o avansare J 
medie de 50 m lu- I 
nar rezultă un spor I 
de producție, de 1 300 | 
tone, nemaifiind ne- | 
voie de valoarea lu
crărilor suplimenta
re care ar fi fost ne
cesare după vechiul 
sistem de exploatare.

Inteligența, com
petența oamenilor 
minei și-au dovedit 
din nou surprinză
toarele resurse... Spo
rul de cărbune ex
tras raportat de co
lectivul E.M. Paro
șeni. pentru luna fe
bruarie depășește 
2 250 tone. La acest 
meritoriu succes a 
contribuit, desigur, 
și inițiativa valorifi
cată din plin, de ca

re v-am vorbit.

Stelian VINTILESCU.
E.M. Paroșeni

DESZĂPEZIREA —
o acțiune care trebuie grăbită !

Zăpada - după cum ve
dem cu toții - se așterne fă
ră întrerupere, cu tot mai 
multe insistențe, fără să ceară 
vreo aprobare gospodarilor, 
fără să aleagă curțile celor 
harnici de ale altora. In a- 
ceastă situație, bunul gospo
dar trebuie să intervină 
prompt, SA NU LASE LU
CRUL DE AZI PE MIINE. Es
te ceea ce se cere in multe 
localități și cartiere din Va
lea Jiului, pe multe din ar
terele principale ale muni
cipiului, unde este aștepta
tă incă o ACJIUNE DE MA
SA, cu multă hărnicie, cu 
mult elan, cu multă sare și 
nisip sau zgură, cu participa, 
rea activă a salariaților din 
întreprinderi și instituții, ac
tivizați de comandamentul 
de deszăpezire, care, la rân
dul lui trebuie sâ se autcac- 
tivizeze cit mai degrabă...

(Alte amănunte in pag. a 3-c)

La orele 12 (2. 03. 1973) in tot orașul Petroșani se a- 
flă într-un singur loc, lingă grădina de vară „Minerul", 
un camion în care se încărca de zor zăpada... In rest, pe 
toată „principala" troiene „frămintate" de pietoni.



SIMBATA, 3 MARTIE 1973

Face cunoscut unităților sale 

PLANUL TEMATIC DE INOVAȚII 
PE ANUL 1973

Nr.

crt.

Dispozitivul, pro

cedeul sau produsul 

care trebuie inovat

Situația actuală

V
Condiții tehnico- 

economice ale 

obiectului 

inovației

Avantaje 
pe care trebuie 

să le aducă 
realizarea 
inovației

Locul unde 

trebuie realizată 

inovația

1 Mecanizarea încărcării cărbune
lui în abatajele cameră

In prezent 8O°/o din producție se 
încarcă cu lopata.

Să asigure încărcarea pe trans
portor în proporție de 90°/» a 
producției, să nu împiedice res
pectarea monografiei de armare 
și să difere de mașina de încăr
cat cu basculare laterală.

Creșterea productivității muncii. 
Reducerea prețului de cost

Abataje cameră

2
Dispozitiv de siguranță pentru 

întreruperea alimentării cu car
buranți a motoarelor Ia locomo

tivele Diesel de mină. în cazul 

absenței apei pentru răcirea ga
zelor eșapate.

Dispozitivul de siguranță actual 

nu satisface. Există o cea de a 

doua variantă realizată de către 

UNIO, care de asemenea nu co

respunde.

Să realizeze întreruperea alimen
tării cu carburanți a motorului și 

oprirea acestuia în 30’ de la a- 

pariția lipsei de apă.

Contribuie în inod eficient la a- 

sigurarea caracterului (A) al loco

motivei prin realizarea unei tem

peraturi admise a gazelor de e- 

șapare.

La locomotivele Diesel (A) sub

teran

♦

3 Perfecționarea procedeului de 
burare a găurilor de mină.

Materialul de buraj se pregă
tește manual ; burarea se efec
tuează de asemenea manual.

Să se întrebuințeze material ad
mis pentru buraj; să asigure 
condiții depline de securitate.

Reducerea timpului de burare. 
Creșterea vitezei de avansare.

La lucrările miniere unde depi
larea se face prin împușcare.

4
Dispozitiv de semnalizare și de

clanșare a compresoarelor in caz 

de depășire a temperaturii admi

sibile (soluție pe bază de termi- 
stori).

Nu există.

Să asigure protecția utilajului 
prin declanșarea motorului de 

acționare, în cazul depășirii tem
peraturii admisibile în funcțio
narea compresoarelor.

Mărirea siguranței în exploa

tare și îmbunătățirea condițiilor 

de securitate a muncii.
Stații de compresoare.

5 Grindă pășitoare. Nu există.

Să corespundă funcțional și cons
tructiv procesului tehnologic din 
abatajele frontale cu depilarea 
prin pușcare. Să asigure condiții 
de securitate.

Creșterea vitezei de avansare și 

a productivității muncii, reduce
rea efortului fizic, creșterea gra
dului de securitate.

Exploatările miniere.

6 Realizarea amortizorului de pre
siune pentru agregatele hidrau
lice ale susținerii.

Se importă. Realizarea în cadrul C.C.P. cu a- 
vizul ISCIR.

Reducerea importului și asigu

rarea necesarului. La susținerea hidraulică.

1
Instalație de preparare a ames
tecurilor de formare și distri
buire mecanizată.

In prezent amestecurile de for
mare se realizează manual, și cu 

productivitate scăzută și para
metri necontrolați.

Se va realiza o instalație pentru 

prepararea și distribuirea ames

tecurilor de formare.

Mecanizarea operației. Creșterea 

productivității muncii.
Turnătorie.

8 Instalație de montare mecaniza
tă a lanțului pentru transportor 
TR-2.

Montarea se execută manual.
Se va realiza o instalație pentru 
mecanizarea operației de mon
tare.

îmbunătățirea condițiilor de
muncă.
Reducerea prețului de cost.

9
PREPARAȚII

Mecanizarea colectării probelor 
de cărbuni spălati comercializați, 
la încărcare.

In prezent colectarea probelor 
de cărbuni spălați se face din va
goane C.F.R.

Se îmbunătățește precizia colec
tării probelor, concomitent cu re
ducerea efortului fizic.

Corectitudinea luării probelor 
respective, în scopul evidențierii 
cît mai reale a rezultatelor.

Secția preparare.
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Ceea ce știu și ceea ce nu știu
cetățenii localităților noastre despre

ACTIVITATEA NOTARIALA
întocmirea .iudicioasâ. co- 

rectâ. a tuturor „înscrisuri
lor* — referitoare la raportu
rile juridice între cetățeni 
sau dintre aceștia și organiza
țiile socialiste — prezintă o 
importanta deosebită, dat fiind 
multitudinea acestor rapor
turi. și diversitatea domenii
lor juridice ce le afectează. 
Constatarea acestor raporturi, 
care au drept scop o- 
e roti rea ini crenel or și a drep
turilor civile în cadrul legali
tății socialiste este făcută în 
genere de către notariatele dc 
stat (cu excepția unor cazuri 
cînd ea este îndeplinită și de 
către comitetele executive n- 
le consiliilor populare). Di- 
versifieîndu-se raporturile ju
ridice dintre oameni, nota
riatele de stat devin pe zi 
re trece tot mai., aglomera
te. Comitetele executive ale 
consiliilor populare, la rîn- 
dul lor. în fața diversității 
problemelor pe care le au dc 
rezolvat își perfecționează în 
permanentă stilul și metode
le de muncă, asigurînd oa
menilor garanția unei activi
tăți notariale tot mai calita
tive. din an în an. Datorită 
acestui fapt, oamenii nu mai 
sînt nevoiti sâ parcurgă dis
tanțe mari, pentru a putea 
întocmi un ..înscris" la un no
tariat de stat, nu mai trebuie 
să suporte cheltuieli în plus 
cu transportul și nici sâ piar
dă zile întregi pentru rezol
varea acestor „cauze".

A crescut competența ima
terială a activității notariale 
a comitetelor executive și ast
fel, în prezent, cetățenii își 
pot rezolva o bună parte din 
nevoile lor la comitetele e- 
xecutîve ale consiliilor popu-

laix*. atît din localitatea in 
care locuiesc cît și la orica
re comitet executiv de consi
liu popular din țară, unde nu 
există notariat de stat. De 
altfel, cetățenii și-au manifes
tat încrederea lor in activi
tatea notarială a comitetelor 
executive și se adresează a- 
ccstora fără nici o rezervă. 
Datorită acestui fapt, activi
tatea notarială s-a dezvoltat 
și se dezvoltă de la an la an. 
să exemplificăm : Numai în 
anul 1972. la comitetele c- 
xocutive din municipiul Pe
troșani au fost efectuate un 
număr de 7 944 acte nota
riale. dintre care 1 464 auten
tice și 6 480 — alte operații, 
pentru care statul a încasat 
55 637 Ici. O activitate deose
bit de fructuoasă s-a desfă
șurat la Lupeni și Vulcan, ca
re au totalizat mai multe ac
te decît toate celelalte comi
tete executive la un loc.

Pentru motivul că activita
tea notarială reprezintă o 
problemă tot mai importantă 
a comitetelor executive în in
teresul cetățenilor, este bine 
să informăm pe această cale 
pe cetățenii municipiului nos
tru ce acte normative regle
mentează activitatea notaria
lă și mai ales ce aclc nota
riale pot întocmi, cîndindu-ne 
la ușurarea orientării cetățe
nilor pe această linie.

Tn prezent activitatea no
tarială este reglementată prin 
Decretul nr. 377/1960, modi
ficat prin Decretul nr. 
20/1970. H.C.M nr 1518/1960 
modificat prin H.C.M 98/1970. 
Decretul nr. 453/1969. prin 
Regulamentul de aplicare a 
Decretului nr. 377 precum și 
prin instrucțiunile nr. 6250/5’

din 29 martie 1972.
Actele ce se pot efectua Ir 

comitetele executive sînt i au
tentificări de orice „înscrisuri" 
ca : declarații diferite, con
tracte si procuri: legalizări 
de semnături dc pc „înscri
suri"; certificarea unor fapte 
constatate personal de cât re 
cel care instrumentează ac
tul, că o persoană se află în- 
tr-un anumit loc în viață sau 
că figura dintr-o anumită fo
tografie osie a persoanei ca
re cere constatarea : 
rea de copii dc pe 
suri" ; eliberarea dc 
te de pe „înscrisuri** 
le: redactarea la
părților a .înscrisurilor" 
vederea autentificării lor

Cîteva cuvinte, acum, des
pre condițiile și modul de 
întocmire a acestor acte. So- 
licitanțli își pot ci singuri în
tocmi uncie acte ca : decla
rații. contracte, procuri, copii 
de pe <actc pentru care nu ar 
mai plăti taxele cuvenite pen
tru redactarea lor. Pc de altă 
parte, secretarul comitetului 
executiv sau delegatul care 
le instrumentează, ar fj scu
tit de... cheltuirea unui timp 
prețios cu întocmirea lor. ți- 
nînd seama de multiplele sar
cini care își cer tot mai mult 
rezolvarea. Pc de altă parte 
și solicitantul ciștigă timp, 
deoarece prezintă doar ..îns
crisul" pentru autentificare 
sau legalizare, operație care 
se efectuează în cîteva mi
nute...

Moi puțin cunoscut co dramo- 
turg, Petru Vintilă se dovodeș- 
te a fi un subtil cunoscător al 

limbajului specific teatrului. Da- 
fi să o încadrăm 

din speciile li- 
dromatice. am in-

că ar
intr-una
teraturii _______ _
limpina dificultăți cu

CRONICA DRAMATICA

„Casa care a fugit prin ușă"
de Petru Vintilă

Dialog
• Foarte frumos scrisă 

..Columna** dv., tovarășe 
Nicolae Mihai din Lupeni. 
Numai că ne-a sosit prea 
tîrziu și. pe lînqă aceasta, 
nu e nici „localizata", con
cretizată. Ori unul din o- 
biectivele urmărite dc redac
ție a fost ?i este tocmai pu
blicarea unor reportaje, în
semnări. portrete, strins le
gate de activitatea colecti
velor unităților economice și 
a instituțiilor, de viața și 
munca oamenilor din muni
cipiu.

# Constantin Dan Mari
nescu, Vulcan. Portretele dv. 
au vrut să fie dominate de 
„duhul dîrzeniei" și al „lu
minii'’. după cum singur măr
turisiți, dar nu din vina 
noastră^ nu sînt așa, iar des
pre „sensul vieții" am reți
nut promisiunea că ne veți 
„spune miine" ceva. Ge v-a 
determinat să exprimați
ceastă ultimă preferință cînd, 
de fapt, ați spus deja cite 
ceva despre „eroii" portreti
zați, dar, e adevărat foarte 
puțin neargumentat și, în 
consecință. neconvingător 
cauză care a făcut imposibilă 
publicarea lor, nu știm.

a-

£ N-am înțeles, tovarășe 
Constantin I. Pera, ce ați 
vrut să spuneți prin ur
mătoarea construcție : -Luat 
pe neașteptate amintirile lui 
Maxim Mihai mi-au dezvă
luit satisfacțiile zilelor tre
cute : activitatea neobosită

De după-amiază ningea 
intr-una. stratul de zăpadă 
crescînd, parcă, văzind cu 
ochii, blocind căile de acces, 
drumurile. Trecuse deja de 
miezul nopții și ultimele 
autobuze „înotau" prin ză
padă. In cartiere, aleile de 
acces au devenit de nerecu
noscut. „Dimineață vom a- 
vea probleme de circulație 
— am gindit — dacă nu se 
iau măsuri".

Intorcindu-ne din tipogra
fie spre casă ne tăiam pote
că pe trotuare cind. in fa
ță ne-au apărut două jaruri. 
„Pe trotuar ?‘‘ ne-am între
bat. Da, jarurile înaintau in 
viteză pe trotuar. Ne-am fe
rit. Cine știe ce plimbăreț o 
fi greșit drumul. Luminile 
s-au apropiat. ..Plimbărețul" 
era un tractorist care-și fă
cea conștiincios datoria pen
tru ca oamenii, care la acea 
oră dormeau liniștiți să ai-

legaliza- 
„înseri- 

duplica- 
notnria- 
cererea 

în

Gh. ROMAN,
șeful serviciului administra
ției locale de sfat al Consi

liului popular municipal 
Petroșani

cu corespondenții
de secretar U.T.C. pe oraș, 
municipiu, terminarea liceu
lui. admiterea la facultatea 
de juridică**. Garantăm 
am reprodus exact Alte 
mentarii sini de prisos.

că
co-

@ Am primit și profilul, 
destul de bine scris, și inti
tulat „Omagiu" de la dv„ 
tov. Ionel Ciofu. Vulcan. 
Motivul nepublicării lui es
te faptul că nu conține ele
mente ale activității „erou
lui" care să nu fi fost rele
vate cu diferite alte prilejuri 
de ziarul nostru.

@ In nolita cu care înso
țește corespondența trimisă, 
tov. Viorel Turlea din Petri
la menționează: dacă mate
rialul ce vi-1 trimit nu se 
poate publica... la rubrica 
corespondenților și este prea 
mare, înserați-1 în alt loc în 
ziar. Prin răspunsul nostru 
vă precizăm în primul rind 
că rezervele pe care chiar 
dv. le-ați avut în privința 
șanselor de publicare atunci 
cind ați trimis „Mărturisiri
le", s-au dovedit a fi înteme
iate ; nu le-am putut publica 
din cauză că au fost prea 
„lungi" și, mai ales, necon
vingătoare. Nouă pagini 
„istorie" și alte trei de 
tualitate" abstractă. E 
tr-adevăr prea mult.

de 
„ac- 

în-

O Dacă știam că intențio
nați să ne scrieți, vă reco
mandam. stimate tov. Dan 
Preoleșescu. de la F.S.H.

bă a doua zi „cale" prin Ză
padă. Am deslușit numărul 
tractorului: 41 HD 225. Era 
un tractor cu lamă. La puțin 
timp pe șosea a sosit altul. 
41 HD 319, cu lamă și cu 
perie, ce croia drum mașini-

Doi anonimi
la datorie

lor. In cartierul Carpați 
„225" ne-a ajuns din urină. 
Ne-a depășit alergind prin
tre blocuri. M-am hotărit să 
scriu despre băieții aceștia. 
Cine or fi ?

Dimineața l-am sunat pe 
inginerul Gheorghe Romo- 
șan, directorul l.G.tf. Cind 
l-am întrebat dacă are doi 
tractoriști a sărit ca ars. 

boacănă au făcut ?

șl dind piesei nota dramatică i 
acțiunea se petrece in ianua
rie 1933 in timpul frămîntă ilar 
revoluționare ale ceferiștilor; o 
rudă a familiei, mecanic de lo
comotivă, e comunist, urmărit 
și arestat „preventiv" de siguran
ță | cel așteptat de familie și 
de către Nora se dovedește a 
fi tot un comunist urmărit de 
ogenți. Cu aceste date Pelre

mosferă 
revelind 
care nu 
mult in 
Tcașcă a înțeles că 
mod fericit de tratare scenică 
este pendularea comie-drama- 
tic, reieșită șî dintr-o anumită 
opoziție a personajelor. De 
fapt piesa nici nu permite o vi-

ibsenlană, 
semnificații

intrucitva 
sensuri șl 
pot fi percepute prea 

piesă. Regizorul G. 
singurul

pe care Emil 
admirabil, cu 
și cu gravitate (care subliniază 
momentele de tenjiane). Eu
genia Papaiani (Nora) surprin
de temperamentul unei fete 
complexote. de la rezervo tris
tă șis meditativă trecind prin 
aprehensiuni pină la flacăra 
dragostei patetice, totul e firesc 
și elegant Un rol important, 
simbolizind o lume șf o concep
ție despre viață, e Bunicul, o- 
pus lui Buby, foarte bine rea
lizat de Vaier Donca, apt să 
creeze și roluri complexe, cu 
întinsă paletă de stări sufletești. 
Elisabeta Belba (Momi) aduce 
pe scenă, convingător și fără 
stridență, o mamă care caută 
să se împartă fiecăruia, iar 
Alex. Anghelescw imprimă ră
ceala șl distincția profesorului 
de filozofie. Deși cu un rol de 
mai mică întindere. Nicolae 
Gherghe (Necunoscutul) iși tră
iește personajul, păstrind și In- 
cognito-ul, neliniștit, atent, cu 
singe rece și o frozore frumoa
să, cu o atitudine care impune 
considerație. E comunistul hăi
tuit de siguranță, dar perfect 
stăpin pe sine șl pe situație. E 
un rol mic dar de puternic e-

Schmidt îl cceazâ 
tente comice dor

fecl psihologic. Trebuie amintit 
Ștefan Iile (Teologul) care sur
prinde, cu mult umor, meschina- 
rio șl cupiditatea ascunse sub 
haine și vorbe preoțești. In alte 
roluri : Paulina Codreanu, dă 
o notă personală unui perso
naj convențional (Veturia), 
Alex. Codreanu care a surprins 
automatismele cazone, gen Moș 
Teacă, și Corvin Alexe (Agentul 
siguranței). Spectacolul ne per
mite să extragem și o idee mai 
generală : sosirea comunistului 
in familia limitată de mediocri
tate și tristețe, in care aduce 
un val de speranță și bucurie, 
semnifică însăși contribuția par
tidului la viața nouă, de astăzi, 
a țării,

Prin „Casa core o fugit prin 
ușă" de Petru Vintilă, Teatrul 
de stat „Valea Jiului" iși în
scrie in polmaresul artistic un ve
ritabil succes care va fl un 
punct de referință in viitor 
Trebuie să subliniem munca re 
gizorului ți actorilor de a dc 
viață unei piese cu un conți
nut de idei bogat și educativ, 
intr-o formă de autentică valoa
re artistică

Tiberiu SPATARU

Vulcan, un subiect din fa
brică, actual, concret căci și 
dv., ca și aiti colegi de pa
siune, ați apelat la „istorie", 
la amintiri. Aveți o frază re
lativ curată, fapt ce ne de
termină să vă îndemnăm să 
perseverați, să ne mai scri
eți deci, dar neapărat din fa
brică, despre oamenii și fap
tele de la locul dv. de mun
că.

O loan Chiraș, Petroșani. 
Ge a fost mai reușit din co
respondența trimisă în ulti
ma perioadă, v-ara publicat. 
Am considerat însă neindi
cat să revenim pe aceeași te
mă cu „Bucuria muncii'1, așa 
că acest material nu a fost 
și nu va fi publicat. Reveniți 
cu alte subiecte.

@ Studenților Ion Adrian 
Pop și Călin Stănescu le co
municăm cu privire la „Cre
ionul" trimis recent, oarecum, 
aceeași observație făcută și 
la adresa altor coresponden
te menționate în dialogul de 
față și anume că nu a fost 
suficient de... ascuțit pentru 
a pătrunde mai profund în- 
tr-un aspect concret al vieții 
și muncii minerilor. Refleo 
țiile dv. despre niște presu
puse impresii ale unui „stră
in" sosit în Valea Jiului au 
fost prea mult îndepărtate de 
tematica rubricii coresponden
ților noștri și, ca urmare, ne
publicabile. Mai încercați!

— Nici una. Vreau să știu 
cum ii chemă pe băieți, pe 
cel de pe 225 și de pe 319.

— Vințe Gurcă și Petru 
Ștefănescu. Dar de ce ?

— l-am văzut azi-noapte 
la lucru. Aș vrea să scriu 
ceva.

— Eu am fost luat la rost 
că nu s-a lucrat azi-noapte...

— Eu scriu ce-am văzut. 
La ora două băieții munceau 
de zor. Merită să scriu 
pre ei.

— Dacă credeți...
Gred. Dar mai cred 

silit multe unități din 
care ar trebui să dea o mi
nă de ajutor, nu să aștepte 
să le curețe alții — fie și 
I.G.C.-ul — zăpada de pe la 
porți. Ca să nu mai vorbim 
de unii cetățeni. Asta am 
văzut-o și la orele prinsului, 
la lumina zilei.

Dragoș CĂLIN

des-

că 
oraș

care a fugit prin 
că oscilează intre 
dramă. Comicul nu 
zul de foță, decit 
pentru o situație 
convulsivă. Piesa se construie
ște simplu pe o idee cu circu
lație largă : fata bătrină care 
dă familiei complexe și perma
nente griji matrimoniale. Intr-un 
orășel de provincie trăiește fa
milia profesorului de filozofie 
Sever Vanciu. Duc o viață mes
chină, încărcată de greutăți și 
copleșită de un coșmar - Nora 
nu are pretendenți Io căsăto
rie. Perspectiva e forțotă de 
Buby - fiu petrecăreț și fire ve
selă, de un robust optimism 
- care aduce in casă un pre
ot, candidat la căsătorie ; a- 
poi, cu consimțăminul familiei, 
trimite spre publicare în ziar un 
anunț matrimonial. De aici al
te complexe, temeri de „gura 
oamenilor" și, in sfirșlt, cel care 
era dornic de mariaj iși anun
ță sosirea dar vine altcineva 
care e luat drept cel așteptat. 
Dacă Petru Vintilă s-ar fi li
mitat doar la atit, piesa nu pre
zenta interes. Dar autorul intro
duce cu inteligență elemente noi, 
perfect Integrate în ansamblu

ușă" pentru 
comedie și 
este, în ca- 
un veșmint 
dramatică,

Vintilă a scris o piesă de at
mosferă in aparență, de fră- 
mintare psihologică, in profun
zime, dovedind o măiestrie e- 
videntă : problemarica de natu
ră ideologică este sugerată, re
venind ca un leit-mot'v sub di
ferite forme. Piesa se constru
iește din aluzii, sugestii. Fami
lia burgheză, anchilozată in i- 
dei inactuale și conservctoare 
(infirmul bunic trebuie conside
rat din acest punct de vedere 
drept un simbol) este obliga
tă de Buby să-șl amintească 
in ce timp se află - el e student 
aflat acasă deoarece cursurile 
universitare au fost suspendate 
din cauza frămintărilor revolu
ționare. Dar este atras de a- 
ventură, de nou pe care-l iden
tifică în persoana unchiului Va- 
sile, renegat de bunic pentru 
modul Iul de gindire și acțiune. 
In final, înțelegem că, preluînd 
servieta de la Necunoscut, Buby 
aderă la mișcarea comunistă a- 
vînd revelația luptei pentru o 
viață nouă.

Interpretată de un colectiv 
de actori ai Teatrului 
Jiului" din Petroșani, 
care a fugit prin ușă’ 
un spectacol pasionant, cu o ot-

„Valea 
„Caso 

i" este

ziune diferită de cea pe care 
o propune autorul. Regizorul 
a avut datoria să dea ritm 
spectacolului și să aibă in ve
dere substratul plin de tensiu
ne psihologică, disimulată de o 
falsă voioșie. La crearea at
mosferei este chemat și decorul, 
realist (nici nu putea fi altfel) 
și funcțional, semnat de sceno
graful Virgil Popa.

Dacă altădată concepția re
gizorului, stilul și virtuozitatea 
lui apar în relief, oarecum dea
supra actorilor, de astădată 
munco lui artistică este cuprin
să în interpretare. Trebuie să 
arăt că distribuția „Casei care 
a ieșit prin ușă" este deosebit 
de potrivită. Spectacolul es
te străbătut de o creație foar
te reușită a rolului central - 
Buby - interpretat de tînărul ac
tor Emil Schmidt (debutant pe 
scena din Petroșani). El a se
sizat subtilitățile rolului : Buby 
o un petrecăreț de treabă, cu 
un suflet generos și sănătos, 
receptiv la mișcarea nouă a i- 
deilor, capabil să vadă că de- 
desuptul banilor se află sără
cia sufletească, vanitatea spi
rituală și prostia. E un rol com
plex și de toată frumusețea,

Oin activitatea comitetelor 
din Vulcan

Simpozioane 
pe teme sanitare
In toate unitățile econo

mice mari din orașul Vul
can au avui loc. din inițiati
va comitetelor și comisiilor 
de femei din întreprinderi 
simpozioane pe teme sani
tare și estetica locuinței. Au 
participat cadre de speciali
tate și un număr însemnat 
de femei, S-au evidențiat ca 
deosebit de active în orga
nizarea unor asemenea acți
uni de mare utilitate pentru 
educația femeilor, tovarășele 
președinte ale comitetelor de 
femei Maria Bnnicelea, de 
la E.M. Paroșeni. Ana Guia, 
F.S.H.. Adela Voicu. E.G.E. 
Paroșeni, Margareta Sorea- 
nu, E.M. Vulcan.

Comisiile de sprijin 
în acțiune

Tovarășele Florica Drob >1 
Aurora Domșa, membre ale 
comitetului orășenesc al fe
meilor, au luat parte In ca
drul comisiilor de control 
obștesc la efectuarea con
troalelor în toate unitățile 
comerciale din oraș in vede
rea îmbunătățirii aprovizionă
rii și desfacerii mărfurilor, 
a desfășurării comerțului ci
vilizat, la 
lor.

nivelul exigeDțe-

★

de sprijin de pe 
................. și

Gomisia 
lîngă unitățile sanitare 
creșa de copii, a cărei pre
ședintă este tovarășa Laura 
Barbu, a luat inițiativa de a 
confecționa și dota în scurt 
limp creșa orașului cu jucă
rii Si diafilme.

După ce în partida disputa
tă joi la Tg. Mureș, Jiul în
clinase steagul în fața mili
tarilor lui Bone, miercuri în 
meciul revanșă disputat Ia 
Petroșani, pe un teren înză
pezit, sub o perdea de fulgi 
cernuți cu insistență dc niște 
nori îndărtnici, elevii lui Fa
ne Coidum și-au luat doar 
parțial revanșa, învingînd la 
limită, cu 1—0, partenerii lor 
dc întrecere din burgul dc pe 
Mureș.

Din proprie
inițiativă

Locatarii de pe stnada Re
publicii și Aleea Trandafi
rilor din Uricani au trecui, 
din proprie inițiativă la cu
rățirea zăpezii de pe tro
tuarele din fața blocurilor.

Printre cei care au ieșit 
primii la acțiune au fost ce
tățenii Tud'or Tivadar, Magda
lina Sandu, Constantin Sore- 
seu, Mariana Vîrcolici, Ilona 
Stănilă, Marin Tigantele, Sto- 
ian Băulu și alții.

1. FRUNZA, 
corespondent

In prima repriză meciul s-a 
disputat în nota de dominare 
a jiuliștilor, atacul desfășurin- 
du-se cu pregnanță în terenul 
advers și fiind presărat cu nu
meroase faze spectaculoase, 
finalizate cu șuturi puternice 
spre poarta lui Solyom. In a- 
ceste momente de presiune, 
Urmeș înscrie (min. 14) unicul 
gol al întîlnirii. Urmează o 
serie de atacuri sub presiune 

, spre ambele porți, cu ocazii 
nenumărate de a înscrie. Pe 
dreapta Stan Gabriel șarja im
batabil, Csako fiind complet 
depășit. Intervențiile salutare 
ale compartimentului defensiv 
jiulist au făcut ineficiente a- 
lacurile, uneori bine concepu
te, inițiate de Hajnal și Bolo- 
ni, de cele mai multe ori. In 
continuare semnalam doar do
minarea teritorială a jiuliști
lor ratări nenumărate și... flu
ier final.

Jiul, la ora actuală, conside
răm că are o bună pregătire

fizică și cu mici rezerve am 
opta să credem că și cu pre
gătirea tehnico-tactică stă des
tul dc bine. Omogenizarea e- 
chipei, o privire de ansamblu 
asupra potențialului Iui actu
al, ar fi dificil de consemnat 
insă cu certitudine, dat fiind 
faptul că din formația care a 
evoluat miercuri, au lipsit mai 
multi jucători de bază, unii 
plecați în lotul de tineret, alții 
accidentați.. Sperăm insă că 
duminică, în meciul de verifi
care pe care îl vor susține a- 
casă în compania echipei de 
pe Bîrzava, C.S.M. Reșița, lo
tul întregit cu ceilalți jucă
tori ne va oferi ocazia vizio
nării unei evoluții net supe
rioare, la nivelul unui meci 
din avanpremiera returului a- 
cestui campionat.

Formațiile celor două echi
pe au avut următoarea com
ponență : JIUL: Marincan — 
Georgescu, Stocker. Tonca, 
Sava, Nagy, Dodu. Stan Gabri
el, Stoian. Urmeș.
A.S.A. TG. MUREȘ: 
Kiss, Ispir, Csako 
Bolonl, Kanyaro, 
Nagy și Hajnal.

A arbitrat I. Șteian. Petro
șani.

Angajează urgent
Un 
Un 
Un 
Un
Un

electromecanic 
depanator radio T.V. 
timplar mobilă 
tapițer
mecanic auto

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic de 
la conducerea cooperativei cu sediul în Vulcan stra
da 1 Mai nr. 9.

Naidin. 
Solyom.
Varadi, 

Fazekas,

1. ȚABREA

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Iacob 

Geambașu, eliberată de I.G.C, Petroșani. O declar nulă.
CAUT îngrijitoare copil 5 ani. strada Institutului bloc 

10, sc. 1, ap. 2 Petroșani.
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...In plin centru așteptarea autobuzului pentru Petrila 
se făcea între... troiene !...

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eliberarea lui L. B. Jo
nes jRepubllca : Casa de sub 
arbori ; LONEA — Mine
rul: Trafic; VULCAN: Ba
riera; LUPENI — Cultu
ral : Explozia; Muncitoresc: 
Dauria; Uricani : Tată cu 
de-a sila.

Pagini corale alese j 18,00 O 
rele serii; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
20,50 La hanul melodiilor ; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Muzică do
dans ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturna.

LOTO

T

RADIO

In timp ce pe strada principală (vizavi de Școala ge
nerală nr. 7) coborirea din autobuz se făcea direct in 
troiene...

6,00 Muzică și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Su
marul presei; 9,30 Miorița ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Banatule, mîndră floare";
10.30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 11,00 Buletin de 
știri;. 11,15 Radioclub turis
tic; 11,35 Te cîntăm, frumoa
să României; |2,00 Discul 
zilei; 12,30 Inlilnire cu me
lodia populara și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.30 Radiodivertisment mu
zical ; 15,00 Buletin de știri; 
16,00 Radiojurnal; 17,00 Ști
ință, tehnică, fantezie ; 17,25 
Gintă Florica Duma, Ileana 
Lconto și Iosif Schat; 17,45

9,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția a 43-a ;

9,30 A fost odată ca nicio
dată... Teatrul poveș
tilor ;

10,00 Telex ;
10,05 Publicitate :
10,10 Ansambluri folclorice
10,40 De vorbă au gospodi

nele ;
11,00 Solecțiuni din emisiu

nea „Promenada du
minicală" ;

12,35 Cărți și idei
15,00 Telejurnal;
16,00
16,05
16,20

Telex ;
Cunoașteți legile ? 

Muzică populară in
terpretată de Aneta 
Stan ;

16,30 Emisiune în limba ger-
mană ;

18,15 Ritm, tinerețe, dans, 
19,05 Recital de autor. Ver

suri de Ion Brad ;
19,20 1001 de seri ;

La tragerea specială 
din 2 martie 1973 au 
cîștiqăloare următoarele 
mere:
Extragerea 1 : 77 75
87 78 7 6 71 8.

Loto 
ieșit 
nu-

62

19,30 Telejurnal. Cincinalul Extragerea a 11-a : 74 27 47
înainte de termen. 19 46 79 64.
cauză a întregului Extragerea a III-a • 29 1 77

42 57 37.popor; Extragerea a IV-a ; 80 58
20,00 Cîntecul săptămînii. 60 12 7 66.

Țara mea cu ochi Extragerea a V-a: 5'7 22
frumoși de Petre Mi- 68 86 32 58 46 15.

hăiescu ; Fond de premii: 3 708 000.

20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni ; 
Teleenciclopedia ;
Film serial Mannix ; 
La Amza vine 
Biban. Spectacol 
ristic—muzical ;

22.40 Telejurnal ;
22,50 In direct de la

Palatului. Gala laurea- 
ților „Săptămîna top 
’72“ *.

VREMEA
20,20
21,00
21,50 un...

u mo

Sala

23,10 Campionatele mondia
le de patinaj artistic. 
Proba individuală 
masculină.

Valorile temperaturii Înre
gistrate in cursul zilei 
ieri:

Maximele; Petroșani 
grad, Paring — 8 grade.

Minimele: Petroșani
grade. Paring — 14 grade.

Stratul a'e zăpadă de 
Parînq: 68 cm.

Pentru următoarele 24 
ore; Vremea se menține 
meda cu cer variabil. Preci
pitații slabe sub formă de 
ninsoare, Vînt slab din sec
torul nordic.

do

4- 1

la

de 
u-

— 5
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ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știm
ii

yo czT2>n

ÎNTR-0 ATMOSFERĂ SOLEMNĂ A AVUT LOC LA PARIS

Semnarea Actului final al l'onferintei
internaționale asupra Vietnamului

PARIS 2 — Corespondentul 
Agerpres. Paul Diaconescu. 
transmite : Vineri după amia
ză. a avut loc. la Paris, cere
monia semnării Actului final 
al Conferinței internaționale a- 
supra Vietnamului. Intr-o at
mosferă solemnă, miniștrii de

★

In document se arată că păr
țile participante iau act și lși 
exprimă in mod solemn apro
barea fală de Acordul de la 
Paris cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam, semnat la 27 ia
nuarie 1973. și fată de cele 
patru protocoalr care însoțesc 
acordul. Acordul de la Paris, 
se spune în continuare, cores 
punde aspirațiilor și drepturi 
lor naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez, do
rinței sincere de pace comună 
tuturor țărilor din lume, re
prezintă o contribuție majoră 
la pace, la autodeterminare, la 
Independentă națională și Ia 
îmbunătățirea relațiilor Intre

externe al celor 12 guverne 
reprezentate la Conferință au 
semnal documentul, redactai 
in cinci limbi (vietnameză, en
gleză. chineză. franceză șl 
rusă). După cum s-a mal a- 
nunțat. actul final cuprinde 
un preambul șl nouă articole,

★ ★

țări. Acordul și protocoalele 
trebuiesc să fie respectate cu 
strictețe și executate cu 
scrupulozitate.

Părțile participante la act 
recunosc în mod solemn șl 
respectă cu strictețe drepturi
le naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez, și anume 
Independența, suveranitatea, u- 
nitatea șl integritatea teritori
ală a Vietnamului precum șl 
dreptul populației sud-vietna- 
meze la autodeterminare. Păr
țile respectă cu strictețe acor
dul și protocoalele și se ab
țin de la orice acțiune care 
nu ar fi conformă cu preve
derile acestora.

prin care părțile semnatare îșl 
exprimă în mod solemn apro
barea față de Acordul de la 
Paris privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în 
Vietnam, semnat la 27 ianua
rie anul curent.

Pentru a contribui la pacea 
in Indochina și pentru a o ga- 
ranta. se arată în continuare, 
părțile participante la docu
ment iau act de angajamentul 
luat do părțile participante la 
acord do a respecta indepen
dența. suveranitatea, unitatea, 
integritatea teritorială șl neu
tralitatea Cambodgiei și I aosu- 
lui. așa cum se stipulează in 
acord i acceptă, de asemenea, 
să Ie respecte și să se abțină 
de la orice acțiune care nu ar 
fi conformă cu acestea și in
vită celelalte țări să facă ace
lași lucru.

In încheiere, se arată că ac
tul intră in vigoare imediat 
după semnare și va fi executat

Convenție privind deschiderea cu strictețe de toate părțile.

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HELSINKI 2 — Trimisul 
special Agerpres, Radu Gre- 
ceanu, transmite: Vineri, 
consultările multilaterale de 
la Helsinki consacrate pre
gătirii conferinței general-eu- 
ropene în problemele securi 
lății și cooperării au conti
nuat în cadrul grupului de 
lucru, prezidat de această 
data — în conformitate cu 
principiul rotației — de către 
reprezentantul Iugoslaviei. Tn 
centrul dezbaterilor s-a aflat

primul punct de pe agenda 
viitoarei conferințe, partici
pants expunînd pozițiile țări
lor pe care le reprezintă asu
pra conținutului securității și 
principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile Intre stale.

Lucrările grupului vor con
tinua luni, sub președinția de
legatului vest-german. urmlnd 
ca, marți, plenara să’ încerce 
o concretizare a concluziilor 
desprinse din activitatea gru
pului de lucru.

Congresul Partidului Socialist
Popular din Norvegia

OSLO 2 (A ger preș). — Vi
neri, s-au deschis la Trodheim 
lucrările celui de-al VUI-lea 
Congres al Partidului Socia
list Popular din Norvegia, la 
care participă 200 delegați, 
precum și reprezentanți ai u- 
nor partide comuniste, socia
liste și mișcări de eliberare 
națională din Europa și Afri
ca.

Din partea Partidului Comu
nist Român participă tovarășa
Ghizela Vass, membru al C.C. nuă.

al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

La deschiderea Congresului, 
Fin Gustavsen, președintele 
partidului, a prezentat raportul 
de activitate pe perioada de 
la ultimul congres, precum și 
principalele sarcini și obiecti
ve ale partidului in vederea a- 
legerilor generale ce vor avea 
loc anul acesta în Norvegia.

Lucrările Congresului conți-

PREZENTE 
ROMÂNEȘTI*

VIENA 2. — Corespon
dentul Agcrpres, Cornellu 
Vlad. transmite : In cadrul 
manifestărilor organizate cu 
prilejul Zilelor românești la 
Klagenfurt, in sala Casei 
artei șl culturii din locali
tate, s-a deschis, vineri, o 
„Expoziție de carte româ
nească".

In aceeași zi, dr. Cornellu 
Nistor, lector roman Ia Uni
versitatea din Graz, a ținut 
o prelegere asupra poeziei 
românești contemporane.

BERLIN 2. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan De- 
ju, transmite : La Opera co
mică din Berlin, a avut loc 
un concert simfonic, sub 
conducerea dirijorului ro
mân Paul Popescu. Concer
tul s-a bucurat de un fru
mos succes.

PRAGA 2 — Corespon
dentul Agerpres, C. Prlsă- 
caru, transmite : In orașul 
Pardubice, s-a deschis Fes
tivalul Internațional al co
rurilor academice. La aceas
tă competiție artistică de 
prestigiu, din partea țării 
noastre participă corul de 
cameră al Casei studenților 
din București.

IN FOTO : Imagine panoramică, a orașului slovac 
Banska Stiavnica.

Reluarea negocierilor intre comunitățile 

greacă și turcă din Cipru
NICOSIA 2 (Agerpres). — 

Negocierile între comunități
le greacă și turcă din Cipru 
au fost reluate, joi, la Nico
sia, după o întrerupere de 
aproape doua luni.

După cum relevă agenția 
France Presse, delegatul spe

cial al secretarului general al 
O.N.U.. Osario Tafall, a invi
tat cele două părți interesa
te „să renunțe la logica for
ței, pentru a se putea, ast
fel. ajunge la o soluții" re 
pașnică a problemei cipriote1'.

unui birou de informații ai G. R. P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

pe lingă 0. N. U.
PARIS 2 (Agerpres). — 

Kurt Waldheim, secretar ge
neral al OJ’J.U., și Nguyen 
Thi Binh. ministrul afaceri
lor externe al G.R.P. al Re
publicii Vietnamului de Sud. 
au convenit asupra deschide
rii unui Birou de informații 
al Guvernului’ Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud pe lîngă Or
ganizația Națiunilor Unite.

Pe de altă parte — men
ționează agențiile France 
Presse și TASS — secreta
rul general al O.N.U. a re
le’ t că a examinat cu mi- 
ni-<rul afacerilor externe al 
R.D. Vietnam problema des
chiderii unui birou similar de 
informații pe lîngă Națiuni
le Unite. Această problemă 
va face obiectul unor noi con
vorbiri cu reprezentanți ai 
R.D. Vietnam.

Extinderea grevei controlorilor 
traficului aerian din Franța

PARIS 2 (Agerpres). — 
Controlorii traficului aerian 
din Franța au hotărît să-și 
extindă cu încă două zile — 
pînă duminică dimineața — 
greva declanșată la 20 februa
rie. Măsura a fost luată de 
conducerea sindicatului.. ca 
urmare a refuzului adminis
trației de a angaja negocieri 
în vederea reglementării con
flictului de muncă. Fostul 
ministru al finanțelor, Antoi
ne Pinay. însărcinat de guvern 
cu o misiune de mediere în
tre cele două părți, a cerut 
greviștilor, la rîndul său. sâ 
revină la lucru înainte de an
gajarea dialogului. Această 
cerere a fost calificată ca 
inacceptabilă de sindicat, a 
cărui conducere a declarat câ 
nu poate ordona încetarea 
grevei în schimbul unei sim
ple promisiuni de negociere. 
După cum s-a anunțat, con
trolorii traficului reclamă re- 
dobîndirea dreptului la gre

va. ce le-a fost retras prin
tr-o lege adoptată în 1964, și 
îmbunătățirea situației lor 
generale.

Imediat după încheierea păcii, s-a trecut la eliberarea unui prim lot de prizo
nieri americani, 116 militari capturați pe teritoriul R.D.V.in cursul războiului.

IN FOTO: Predarea primului lot de 116 militari americani pe aeroportul Gia 
Lam.

Evoluția crizei monetare
1

TOKIO 2 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Reacțlonind prompt la 
înrăutățirea crizei monetare 
internaționale, Ministerul ni
pon al Finanțelor a hotărît să 
închidă, în zilele de vineri și 
sîmbătă, piața de schimburi 
externe din Tokio. Se mai 
mențin doar schimburile de 
cecuri turistice la rata de 260 
yeni pentru un dolar.

Guvernul japonez a anunțat 
că va menține închisă piața 
schimburilor externe și luni, 
dacă în țările Pieței comune nu 
se vor întreprinde, intre timp, 
măsuri suficiente pentru a se 
depăși noul acces al crizei 
monetare.

In condițiile actualei situa

ții, experții din Tokio conside
ră că țările C.E.E. nu vor pu
tea evita flolarea monedelor 
lor naționale in mod individu
al sau printr-o înțelegere mul
tilaterală.

BONN 2 (Agerpres). — Mi
nistrul vest-german al econo
miei, Hans Friderichs, a de
clarat ziariștilor străini acredi
tați la Bonn că Republica Fe
derală a Germaniei nu doreș
te să instituie „in mod unila
teral cursul flotant al mărcii" 
și nu in'enționează să insta
ureze o piață dublă de schim
buri pentru a rezolva actuala 
criză monetară occidentală. El 
a exclus categoric — relevă

occidentale
agenția France Presse po
sibilitatea ca Germania fede
rală să acționeze „de una sin
gură" in materie monetară.

PARIS 2 (Aqerpres). — Du
pă ce a funcționat normal In 
prima parte a dimineții, piața 
de schimburi externe din Fran
ța a fost la rindul său închisă, 
vineri, printr-o decizie a Mi
nisterului Finanțelor. In cadrul 
tranzacțiilor efectuate pe pia
ța comercială — in Franța e- 
xistă, după cum se știe, siste
mul dublei piețe valutare — 
cursul dolarului a coborit la 
nivelul său minim oficial 
(4,5005 franci), la care Banca 
Centrală franceză a fost nevo
ită să intervină.

0 declarație 
a ministrului 

de Interne al Siriei
DAMASC 2 (Agerpres). — 

La Damasc a fost publicată o 
declarație a ministrului 'de 
interne al Siriei. Aii Zaza, în 
legătură cu evenimentele ca
re au avut loc în ultima vre
me in tară — anunță agenții
le M.E.N., TASS și United 
Press International. In decla
rație se arată că un grup re- 
strîns de elemente reacționare 
a încercat să provoace dezor
dine in orașul Hama, atacind 
proprietățile a 13 persoane și 
prădind mai multe magazine. 
In urma acestor acțiuni, rele
vă declarația, au fost ucise 
patru persoane. Ministrul de 
interne anunță că forțele de

NOMAZII ABUNDENTEI (IV)
Bolile exilului

O muncă curată și stabi
lă, iată la ce visează tine
rele fete de la țară. Adesea 
cea mai mare parte a celor 
70 000 dp provinciale care „ur
că" în fiecare an la Paris 
n-au nimic precis în vedere. 
Cu mai puțin de 200 franci 
în buzunar, fără bilet de 
întoarcere, încep o aventură 
care este mai mult sordidă 
decît exaltantă. Căminele 
sînt rezervate în exclusivi
tate tinerelor care au deja 
o slujbă. Dacă există „cămi
ne de primire”, ele. In gene
ral, nu știu de existența lor. 
Deci trebuie să-și găsească 
foarte repede un adăpost și, 
mai repede, să găsească po
sibilitatea de a și-l plăti.

In camera mobilată, du
minica, singur, revezi iluzi
ile pierdute și decepțiile 
săptâmlniî care s-a scurs. 
Neuropsihiatrii afirmă că 
există boli ale transplantă
rii oamenilor. Nu poți gre
fa un individ în orice oraș, 
în orice fel de viață. Acest 
lucru se traduce printr-o de
presiune, o lehamite de si
ne, abandon. Astfel se naș
te. adesea, delincventa.

Totuși, capitala nu mai 
este pămîntul făgăduinței.

Potrivit lui Morane, preșe
dintele Asociației pentru ca
zarea tinerilor muncitori (a- 
sociația administrează în re
giunea pariziană 20 de că
mine, care au 4 473 de ca
mere), .populația căminelor 
este compusă In special din 
tineri veniți din provincie 
care nu găsesc de lucru în 
regiunile lor. Nu mai este, 
așa cum era acum cîțiva

sit regiunea aveau sub 35 
de ani. Râmîne o pătură 
mai tradiționalistă, care vrea 
să se instaleze rapid și re
clamă dreptul la muncă în 
această zonă. Autoritatea 
publică a hotărît anul tre
cut să acorde o „primă de 
mobilitate14 tinerilor munci
tori. O modalitate care nu 
rezolvă nimic. Studiul re- 
censămintelor din 1962 și

Realități
economico-sociale capitaliste

ani, vorba de a alerga du
pă gloria de a te afla la 
Paris. Migrarea nu este 
porulară, ea este îndurată". 
Printre tinerii din cămine, 
16 la sută din băieți și 10 la 
sută din fete se reîntorc re
pede acasă .

Ora europeană
In departamentul de nord, 

trei sferturi din cele 30 000 
de persoane care au pără

1968 dovedește că „mobili
tatea nu diminuează cu ni
mic șomajul în regiunea din 
care se pleacă11. Cei care 
pleacă sînt întotdeauna cei 
cu o calificare foarte bună, 
adică tocmai aceia care au 
cele mai mari șanse de a 
găsi de lucru în zona res
pectivă.

Evident, nimeni nu doreș
te să existe cîte o uzină sub 
fiecare măr. Dar Comisaria
tul planului recunoaște:

„Muncitorii sînt victimele 
fenomenelor asupra cărora 
nu exercităm nici o influen
ță". In regiunea pariziană, 
Thompson-C.S.F., mare în
treprindere de construcții e- 
lectrotehnice (15 000 de sala- 
riați) și-a schimbat sediu! 
de trei ori în cîțiva ani, mai 
întîi la Villacoublav, apoi 
la nord de Paris, și în sfîrșit 
la Malakoff : „Abia reu
șeam. spune un funcționar, 
să găsim o locuință, că în
dată trebuia să ne mutăm".

Fos trăiește momentul 
transformărilor europene. 
Clon și Sanduville, la fel. 
In aceeași situație se află 
și Regia Renault în Norman- 
dia de sus. Uniunea locală 
a C.F.D.T. din Elbeuf a În
treprins o anchetă. Din 900 
de ..mutați11 care locuiesc In 
sector, 100 trăiesc în case 
abandonate. 500 în camere 
mobilate fără apă caldă sau 
încălzire. 200 în barăcile 
șantierului.

La ora transformărilor eu
ropene, cea mai mare parte 
a francezilor preferă încă 
să trăiască ora indicată de 
clopotul din turnul orașu
lui natal.

(Din „Le Nouvel 
Observateur")

securitate siriene au interve
nit și au lichidat dezordinile, 
iar viata în oraș a fost nor
malizată

9 ® © ® ® ©
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BUDAPESTA 2 (Agerpres). 

— După disputarea a 13 runde 
și a partidelor întrerupte <lin 
rundele anterioare, pe primul 
loc in clasamentul turneului 
international de șah ele la 
Budapesta continuă să se afle 
marele maestru sovietic Efim 
Gheller cu 9,5 pujigte. II ur
mează Karpov (U.R.S.S.) 
8,5 puncte, Hort (Cehoslova
cia), Vaganian (U.R.S.S.) și 
Szabo (Ungaria) -- 7,5 punc
te, etc. Maestrul român Victor 
Ciocîltea ocupă locul 9 cu 6 
puncte.

Rezultate înregistrate in par
tidele întrerupte: Karpov — 
Vaganian 1—0 ; Forintos — 
Ciocîltea remiză ; Ribly — 
Karpov remiză ; Antoșin — 
Hecht remiză ; Hecht — Csom 
remiză.

SANTIAGO DE CHILE 2 (A- 
gerpres). — Navigatorul soli
tar polonez Chris Barabowski, 
care efectuează la bordul am
barcațiunii „Polones" înconju
rul lumii, a trecut de capul 
Horn, anunță autoritățile na-
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Rezultatele alegerilor 
din Irlanda de Nord

DUBLIN 2 (Agerpres). —
Vineri seara, in limp ce se-
desfășura numărătoarea ulti
melor voturi, se considera că 
Partidul F.I.A.N.N.A. F.A.I.L 
a pierdut majoritatea în 
D.A.I.L. (Parlamentul Re
publicii Irlanda) în
favoarea coaliției formate 
din partidele F.I.N.E., G.A.E.L 
și laburist, coaliție care avea 
toate șansele să obțină 73 din 
cele 144 de mandate.

Jack Lynch, care i-a con
vocat pe alegători la urne în- 
tr-o confruntare electorală 
anticipată, în speranța de 
a-și întări poziția in Parlament.

s-a recunoscut învins. Agenția 
Reuter precizează că, după 
toate probabilitățile, în cazul 
confirmării victoriei coaliției, 
opoziției, sarcina de formare 
a noului guvern va fi încre
dințată lui Liam Cosgrave, lide
rul partidului F.I.N.E. G.A.E.L. 
In dorința de a colabora cu 
învingătorii în alegeri, Lynch 
a declarat, imediat, că este 
gata sa înceapă consultări cu 
Cosgrave, pentru a-1 pune la 
curent cu situația existentă 
în țară și cu implicațiile con
flictului din Irlanda de Nord.

Creșterea costului vieții în țările 
membre ale Pieței comune

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— Primul raport economic 
lunar, dat publicității la Bru
xelles de Comisia Executivă 
a C.E.E. după lărgirea Comu
nității, arată că, în cursul a- 
nului 1972, costul vieții a 
crescut în cele nouă țări 
membre ale Pieței comune cu 
'6—8 la sută, față de anul pre
cedent. Cel mai scăzut pro
cent, 6 la sută,' a fost înre
gistrat în Luxemburg, iar cel 
mai ridicat, 8 la sută, în Ir
landa.

Referindu-se la această si

tuație, agențiile de presă 
menționează că miniștrii de 
externe ai „celor nouă" ur
mează să se întîlnească, la 
5 martie, la Bruxelles, în în
cercarea de adoptare a unor 
măsuri antiinflaționiste comu
ne.

In ce privește balanța co
mercială a unora dintre ță
rile membre ale C.E.E., în ra
portul economic se arată că 
aceasta s-a îmbunătățit în 
R.F.G., Franța și Italia și s-a 
deteriorat în Marea Britanie. 
Danemarca și Olanda.

ÎNTREVEDERE brandt-heath
BONN 2 (Agerpres). — 

Premierul britanic, Edward 
Heath, aflat în vizită oficia
lă la Bonn, a avut, joi, o pri
mă întrevedere cu Willy 
Brandt, cancelarul R.F. a 
Germaniei, consacrată cu pre
cădere examinării implicați
ilor actualei crize monetare 
occidentale și relațiilor din
tre Piața comună lărgită și 
S.U.A. Cu prilejul unei recep
ții oferite în onoarea sa, pre
mierul britanic s-a pronun

țat pentru extinderea ’relați
ilor C.E.E. cu S.U.A și Japo
nia, subliniind că acestea 
„trebuie să fie așezate pe ba
ze juste și trainice-1.

La rîndul său, cancelarul 
Brandt a afirmat că Piața 
comună nu trebuie să se con
centreze exclusiv asunra pro
blemelor de ordin economic 
și că o atenție deosebită tre
buie acordată ..luptei pentru 
mai multă jnsti(ie socială și 
democrație" în țările C.E.E.

@ Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo, 
Petru Burlacu, a fost primit 
de secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad. Cu a- 
cest prilej, s-a discutat despre 
cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare 
dintre România și țările ara
be.

© Sub auspiciile Asociației 
de prietenie mongolo-române, 
la Palatul culturii lucrători
lor feroviari din Ulan Bator, 
s-a deschis o expoziție de 
fotografii închinată împlini
rii a 40 de ani de la lupte
le muncitorilor ceferiști și 
petroliști din ianuarie-februa- 
rie 1933.

@ Reprezentanța din Dar 
Es Salaam a Frontului de E- 
libcrarc din Mozambic (FRE- 
LIMO) a dat publicității un 
comunicat în care se arată, 
intre altele, că, in ultimele 
două luni ale anului trecut, 
forțele patriotice din Mozam
bic au scos din luptă, numai 
în provincia Tete, peste 100 
de soldați și ofițeri portu
ghezi.

@ Șase picturi în valoare 
de 3 milioane de franci au 
fost furate din Muzeul de 
artă din Marsilia. Printre lu
crările dispărute se află două 
picturi de Rubens, doua ne 
Corot, una aparținînd lui In
gres și uha semnată de Dufy.

® Un grup de membri înar
mați ai organizației palestini
ene „Septembrie negru" au o- 
cupat. joi seara, clădirea im- 
basao'ei Arabici Saudite in 
Khartum, unde avea loc o re
ce) ție, serhestrind pe cinci 
dintre diplomații prezent»: 
noul ambasador al S.U.A. >a 
Khartum și un alt membru al 
ambasadei. însărcinatii cu afa
ceri ai Iordaniei și Belg-ei și 
ambasadorul saudit. relatează 
A.F.P.. A.P. și U.P1. reluind 
postul de radio Omdurman și 
agenția sua'aneză de presă.
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vale chiliene din Punta Are
nas. In momentul cînd a fost 
reperat, yachlul lui Barabows
ki înainta cu o viteză de 7 
noduri.

NEW YORK 2 (Agerpres).
In sferturile de finală ale 

turneului international de te
nis (pe teren acoperit) de la 
Hampton, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—4, 
7-—6 pe americanul Slewart 
Sherwood, urmind să-l intîl- 
nească în semifinale pe Mike 
Estep. A doua semifinală se 
va disputa între americanii 
Paul Gerken și Jimmy Con
nors. Gerken l-a eliminat cu 
6-r-4, 6—7, 6—4, pe Clark 
Graebner, iar Connors a ciști- 
qat cu 6—4. 6 2 in fata lui 
Judgcn Fassebender (R.F.G.).

BRATISLAVA 2 (Agerpres). 
— Canadiana Karen Magnus
son a obținut consacrarea la 
Palatul de gheată din Bratis
lava, in prezenta a 12 000 de 
spectatori, cucerind primul 
său titlu de campioană mondi

ală la patinaj artistic, după 
ce anul trecut se clasase pe 
locul doi la Jocurile olimpice 
de la Sapporo. Noua campioa
nă, în vîrstă de 21 de ani, es
te studenta a (acuității de psi
hologie din Vancouver. Meda
lia de argint a revenit ameri
canei Janet Lynn a cărei evo
luție la exercițiile libere a fost 
remarcabilă, dar punctele pier
dute in „programul scurt" (a 
căzut de două ori in timpul e- 
xeculării unui dublu Axei) 
i-au diminuat șansele de a de
veni campioană. Christine Er
ratic (R.D. Germană) a ocupat 
locul trei.

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
La Sarajevo a avut loc trage
rea la sorti a grupelor com
petițiilor pe echipe ale celui 
de-al 32-lea Campionat mon
dial de tenis de masă ce se 
va desfășura în acest oraș cu 
începere de la 5 aprilie. In 
competiția feminină echipa 
României va juca în grupa B 
a primei categorii împreună 
cu selecționatele R.P. Chineze,

R.F. a Germaniei, Suediei, 
Franței, Iugoslaviei și Coreei 
de Sud. Echipa masculină a 
României va participa în gru
pa B (categoria a 2-a) alături 
de reprezentativele Olandei, 
Greciei, Republicii Arabe E- 
gipt, Finlandei, Iranului și Da
nemarcei.

LOS ANGELES 2 (Agerpres). 
— Cu prilejul unei gale des
fășurate la Los \ngelos, bo
xerul mexican Jose Napoles 
și-a păstrat titlul de camp'on 
mondial la categoria semi mij
locie, invingîndu-1 prin K.O., 
în rundul 7, pe americanul Er
nie Lopez.

BRIGHTON 2 (Aqerpres). — 
In semifinalele competițiilor 
pe echipe, din cadrul campio
natelor internaționale de te
nis de masă ale Angliei, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate ; masculin : Suedia - Ce
hoslovac ia 3—0; Iugoslavia 
Anglia 3-1; feminin: Anqlia 
România 3—1 ; Suedia — Ce
hoslovacia 3—0 .
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