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O cerință majoră pentru buna
desfășurarea extracției cărbunelui

AFIRMĂRI 1N ÎNTRECERE

Asigurarea unitâfllor miniere 
cu piesele dc schimb 

trebuie făcuta la timp 
Si in cantități suficiente I

Se știe că piesele de sc himb 
sint componente fără de ca
re utilajul sau aparatajul 
nu-și poate îndeplini funcțio
nalitatea. Piesele se deosebesc 
prin conținutul lor valoric, dar 
aceasta nu constituie principa
la lor caracteristică. Utilajele 
înglobează în ele piese 
funcționalitate diferită ș 
termene dc uzură 
mai diferențiate. 1 
piese rezistă pe lot 
cursul exploatării utilajului 
își termină funcționalitatea o- 
dată cu casarea acestuia, alte
le se uzează in diferite ter
mene de funcționare, iar u- 
nele piese de schimb supra
viețuiesc chiar utilajului du
pă casarea mijlocului fix 
recuperează, ncavind 
de uzură pronunțat.

Dar aceste lucruri 
ral se cunosc. După 
dem nu se poate trata proble
ma pieselor de schimb fără a 
tine cont de cele amintite i- 
nitial; necunoașterea sau ne-

și cu 
mult 

Unele 
par- 

‘ ii și

se
un grad

în qene- 
cum ve-

glijarca existenței diferitelor 
categorii de piese face ca a- 
ccastă problemă să se rezol
ve formal sau deloc.

Exploatările miniere din Va
lea Jiului consumă anual pie
se de schimb in valoare de 
peste 50 milioane lei. se a- 
provizionează cu cantități ca
re valoric depășesc consumul 
real și totuși lipsă pieselor de 
schimb este la ordinea zilei... 
De ce ? Care ește misterul — 
ca să zicem așa — ce învă
luie aceste produse citeodată 
foarte mărunte, confecționate 
din oțel, material plastic sau 
cauciuc ? Adevărul în aceas
tă problemă trebuie căutat in 
lipsa de preocupare a celor in 
cauză, corectitudine tehnică in 
faza in care se naște proble
ma pieselor de schimb și anu
me de proiectare, de naștere 
a produsului. In mod obligato
riu fiecare utilaj nou omologat 
trebuie să fie însoțit de cata
logul pieselor de schimb și' 
consumul de piese in raport

cu orele de funcționare. Dar 
acest amănunt... mărunt însă 
atit de important de multe ori 
se neglijează lipsind complet 
sau fiind întocmit cu destulă 
superficialitate.

Uzinele constructoare de 
mașini, cu o anumită întîrzie- 
re, elaborează ce-i drept a- 
ceste cataloage, însă in practi
că furnizorii sint primii care 
nu le respectă. Cind se ajun
ge in faza de contractare a 
pieselor, plafoanele fiind va
lorice, uzinele producătoare ig
noră propriile cataloage și 
insistă să contracteze piesele 
de volum și de valoare mare, 
de multe ori fără consum în
semnat și nu contractează pie
sele mărunte cu uzură mare 
chiar conform prevederilor. Se 
pot da mai multe exemple : U- 
zina „UNIO“ Satu Mare nu

Ing. Otto ABRAHAM, 
director economic comercial 

C.C.P.
(Continuare in pag. a 3-a)

Spor substanțial în producția de cărbune 
a sectorului

Rodnicia activității minerilor de la sectorul II al minei Uri 
câni la finele lunii februarie a Sosi materializată, grație unei 
bune organizări a muncii in subteran, in substanțiale sporuri de 
cărbune. Cele 1 700 tone extrase peste prevederile planului 
au constituit desigur o contribuție valoroasă la redresarea 
producției de cărbune a exploatării. Aportul brigăzilor de la 
abatajele cameră conduse de JENICĂ NASTASE, GHEOR- 
GHF NICHITA $1 EVIAN BOB cu cele 658. 418 și respectiv 
426 de tone extrase in plus, avînd in formațiile de lucru 
mineri de nădejde ca TUDOR BADIU, RADU GHEORGHE. 
STEFAN NICO1AF. GHEORGHE și ILIE SAMOILA. VASITE 
TREZEAN și alții a fost deosebit de hotărîtor in acest sens.

Depășiri însemnate de plan la atelierul 
de zonă C. F. R.

Colectivul de muncă al Atelierului de zonă C'.F.R. Petro
șani a reușit ca la sfirșilu! lunii februarie să raporteze rea
lizarea planului de producție in proporție de 102.4 la sută 
indicele productivității muncii fiind realizat in proporție de 
113 la sută. De asemenea, s-a ajuns ca timpul de imobilizare 
a vagoanelor in reparație să fie redus cu 4 la sută.

La obținerea acestor rezultate îmbucurătoare a contribuit 
Întregul colectiv al atelierului, evidențiindu-se in mod deo
sebit șeful formației de ridicare și lasare a vagoanelor 
VICTOR GET șefii de brigadă NICOLAE NENU IOAN GO- 
DEANU, timplarul IOAN BENCHEA. forjorul AVRAM HO- 
CA, avindu-1 in fruntea lor pe destoinicul maistru VIRG1L 
COLȚATU.

Un colectiv dc la între
prinderea de construcții fo
restiere din Rm. Vîlcea a 
conceput și realizat o ori
ginala instalație de taluza- 
re, care, atașată la un bul
dozer obișnuit, execută în 
întregime mecanizat aceas
tă operație care comportă 
un mare volum dc mun
că. Experimentat pe mai 
multe șantiere ale între
prinderii vîlcene, echipa
mentul a dat rezultate 
foarte bune. Prin folosirea 
lui se asigură mecanizarea 
integrală a lucrărilor la 
drumurile de pămînt, spo
rirea cu 15 la sută a ran
damentului la buldozerele 
utilizate la executarea te- 
rasărilor. Avînd în vedere 
aceste performanțe, colecti
vul întreprinderii a și rea
lizat o primă serie de 5 
echinamente. urmîrid ca în 
acest an să mai producă 20 
de utilaje de acest fel soli
citate și do alte întreprin
deri specializate din țară.

★

Tn cadrul-căminelor cul
turale din peste 100 locali
tăți rurale «situate în Valea 
Mureșului. Tîrnavelor. în 
zona Munților Apuseni si 
în alte zone etnografice ale 
județului Alba se desfășoa
ră în aceste zile un' festi- 
val-concurs al formațiilor 
muzicale și coregrafice sub 
genericul „Te slăvim repu
blică pămînt strămoșesc4'. 
Participă numeroase forma
ții vocale și instrumentale

dc amatori, tarafuri, echipe 
de flucrași, dansatori, gru
puri folclorice, soliști vo
cali, instrumentiși și dansa
tori. Vor fi prezentate con
certe și spectacole menite 
să contribuie la educarea 
patriotică și estetică a ce
tățenilor. la lărgirea ori
zontului cultural al oame
nilor muncii de la sate.

★

• Plaiurile .Neamțului, cu 
munții și splendidele păduri, 
— descrise cu alfta măies

trie de Ion Creangă și Ca- 
lislrat Hogaș, în urma lun
gilor lor peregrinări pe ob- 
cinele Ceahlăului — vor 
. onslitui, și în acest an, lo
curi de atracție pentru tu
riști. Drumețind pe aceste 
meleaguri, călătorul de azi 
este atras de numeroase 
obiective istorice, indus
triale sau turistice. Ală
turi de Cetatea Neam
țului, a'e ruinele cetății 
dacice Petrodava, de Turnul 
lui Ștefan cel Mare, Biserica 
Domnească, de casele me
moriale ale lui Ion Crean
gă, Mihail Sadoveanu, Calis- 
trat Hogaș și G.T. Kirileanu, 
de renumitele mînăstiri Aga- 
pia, Văratec și Neamț au a- 
părut construcții cu o arhi

tectură moc^rnă. Printre a- 
< oștea, au fost date, recent, in 
folosință, motelurile „Plăicșu" 
si „Hanul Arcașului" la Tq. 
Neamț, precum și o serie de 
cabane turistice pe Valea 
Bistriței și in Munții Ceah
lăului. Toate construcțiile ho
teliere. campingurile și ca-.e- 
le de odihna din județul 
Neamț și-au mărit. în acest 
an, capacitatea de cazare, iar 
reputatelor bucate moldove
nești le-au fost adăugate me
niuri cu sortimente n'in bucă
tăria principalelor țări euro
pene, Tot pentru turiști, 
maeștri artei populare din zo
na folclorică Tg. Neamț-Pi- 
Pirig au pregătit 35 de noi 
modele de costume naționale, 
rrerum și numeroase obiecte 
pentru decoratiuni interioare, 
podoabe din metal arginta', 
medalioane, brățări, ce vor 
putea fi cumpărate prin ma
gazinele specializate sau prin 
unități ale cooperației.

★

La Calafat a început 
construcția unei moderne 
fabrici de lapte praf. Fo
losind ca materie primă 
laptele de vacă colectat dc 
la unitățile agricole situa
te la distanțe de maximum 
25 km de oraș, fabrica va 
produce anual 3 000 tone 
lapte praf și 1 600 tone 
unt. Ea va fi înzestrată cu 
mașini și utilaje tehnologi
ce moderne, în cea mai 
mare parte automate.

țAgerpres)

întotdeauna active, l 
responsabile

I Prin munca ce o depun 
| in diferite compartimente.
I cele peste 150 de femei an- 
. gajate la mina Dilja aduc 
I o importantă contribufie la 
• desfășurarea normală a pro- 
Icesului de producție. M-aș 

referi in primul rind la a-

I portul femeilor de la depo
zitul de lemn. Aici munci-

. toarele MARIA J1TEA. E- 
I CATERINA GALIC. ELENA 
' V ARZARU și multe altele 
Ise remarcă prin pregătirea 

și expedierea la timp a di-

I feritelor materiale necesare 
minerilor la fronturile de 
lucru din subteran.

| La separația de cărbune 
I muncesc cu multă conștiin- 
Iciozitate, remarcindu-se prin 

disciplină, ordine și curățe- 
Inie la locul de muncă ELI- 

SABETA ROVACI. N1CU1.1- 
, ȚA BRAG ARI. IRINA TE- 
I CU ȘI. MARIA BERBEC, iar 
' de la lămpăria minei menți- 
■ onez doar pe MARIA TEO- 
1 DORAN. ILEANA PELȚER. 
I MAGDA LATKULIC. care 
I lucrează cu mult simț de
I ____

răspundere și deservesc I 
prompt cu lămpi pe mineri 
și pe ceilalți lucrători din I 
subteran. Există la mina I 
Dilja multe alte comparti- l 
mente dc activitate. strins | 
legate de producție, in care . 
s-a dovedit că femeile • se I 
descurcă la fel de bine ca ’ 
și bărbații. O mare parte I 
din aceste posturi au fost in | 
ultima vreme încadrate cu ■ 
femei și. spre mindria lor, I 
marea majoritate, a acesto- ' 
ra dau depline satisfacții. 
Le amintesc in acest sens 

‘ de 
la ventilatorul minei, pe 
scmnalistele ELENA CRAI
NIC. ELENA SPATARU, 
MARIA MICLEA, pe EMI
LIA ALMAȘAN, ANGELA 
DOAN A de la stația de fil
tre, pe sudorița CECILIA 
TO ROCS 1K și pe RODICA

Ilina DRÂGOIU, 
președinta comisiei de femei 

E.M. Dilja

(Continuare in pag. a 3-a)

în Editura politică 
a apărut:

Nicolae 
Ceaușescu

Cuvîntare la Plenara 
C.C. al P.C.R.

28 februarie 1973 
Cuvîntare la încheierea 

Plenarei
2 martie 1973

linâritl brigadier Costică Popa de la mina Vulcan are toate motivele ca, împreuna 
cu ortacii lui să fie veseli după ieșirea din șut. Eforturile lor au fost încununate de suc
cese șl-n această zi, ca de obicei...

Zăpada a... acoperit neajunsurile 
gospodărești, dar pînă cînd ?

Reflecții pe marginea răspunsului dat de conducerea I.G.C. Petroșani

Coordonate hunedorene

înnoiri la punctul 
de convergență al cocsului 

de cărbune
cu minereul de fier

La fabrica de aglomerare 
a minereurilor a'e fier nr. 2 
din Combinatul siderurgic Hu
nedoara — acolo unde se în- 
tilnește cărbunele Văii Jiului 
sub forma cocsului, cu mine
reul extras din masivul Poia
na Ruscăi a intrat în producție 
cea de a treia linie tehnologi
că.

Noua capacitate de produc
ție este alcătuită din utilaje și 
instalații moderne prin care 
întregul flux tehnologic este 
în întregime mecanizat și auto
matizat. Pornirea benzii 
aglomerare se face de la 
pupitru de comano'ă.

De fapt, noua linie are

de
un

mai

Aspectul negospodăresc al 
unor străzi și cartiere din loca
litățile Văii Jiului a constituit 
tema unei investigații a ziaru
lui nostru publicată in luna 
ianuarie. Articolul „Zăpada nu 
acoperă" dădea la iveală două 
aspecte opușe. Primul aspect 
se cere legat de unele străzi, 
cartiere și localități se eviden
țiază prin ordinea ce denotă 
mult spirit gospodăresc. Cel 
de-al doilea aspect însă, pe 
cît e o'e neplăcut pe atil era 
de fin data investigației) frec
vent — zăpada refuza să a- 
corere cenușa, zgura, gunoaie
le menajere care „domneau" 
în liniște și pace în cartiere, 
la punctele gospodărești, in

spațiile virane, pe străzi.
In urma apariției articolului 

mai sus citat, pe adresa re
dacției a sosit răspunsul fac
torilor de conducere de la 
I.G.C. Iată citeva spicuiri din 
acest răspuns:

„Articolul a produs un ecou 
deosebit de bun in rindul sa- 
lariaților noștri... Deși sintem 
organizați și dotați suficient 
de bine astiel incil neajunsu
rile semnalate să nu existe, 
totuși o parte din muncitorii 
noștri ne fac greutăți și nu-și 
respectă atribuțlunile. Supra
vegherea lor lasă de dorit, con
trolorii de salubritate nefăcin- 
du-și datoria'1.

Ca o măsură eficientă pen

tru ca în „cel mal scurt timp 
să nu mai existe situații ne
corespunzătoare” s-a stat de 
vorbă cu toți șefii de sectoa
re din orșe, s-au organizat dis
cuții cu toți muncitorii o'e la 
salubritate. Și cei vinovați, se 
zice în răspuns că n-au șcă- 
pat numai t u atil, că, „s-au 
luat măsuri de sancționare îm
potriva celor ce nu-și fac da
toria".

In urma acestor măsuri, s-a 
schimbat sau nu tabloul „ne
glijenței" privind salubritatea 
mediului in care trăim ? „Ur-

I. FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Simpozion de comunicări 
științifice

Joi 8 martie a.c., la orele 16, va avea loc la Institutul de 
mine din Petroșani un simpozion dc comunicări științifice 
privind tehnologia construcțiilor și exploatarea utilajului 
minier și metalurgic. Importanta manifestare este organi
zată de catedra de mecanica și rezistența materialelor din 
cadrul Facultății de electromecanică minieră.

Vor fi prezentate comunicări legate de caracterul u- 
zării utilajului metalurgic dc ridicat și transportat, de a- 
legerca sistemelor de ungere in condiții optime din punct 
de vedere tehnic și economic, dc utilizările actuale ale ma
terialelor plastice în construcția utilajului minier. Vor fi 
abordate de asemenea, tendințele noi în construcția și ex
ploatarea utilajelor de preparare a minereurilor și cărbu
nilor.

Organizatorii simpozionului invită sâ ia parte la lucrări 
specialiști in domeniul respectiv de la unitățile Centralei 
cărbunelui Petroșani, cercetători și proiectanți din sfera 
construcției de utilai minier și metalurgic.

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

multe caracteristici. In primul 
rînd este de menționat faptul 
că aceasta are o capacitate de 
producție cu cca. 30 la sută 
mai mare decît celelalte benzi 
ale fabricii amintite. Foarte im
portant este și faptul că doza
rea șarjei se face automat și, 
în plus, această bandă dispune 
de o instalație modernă pentru 
epurarea gazelor arse.

Această bandă de aglomera
re — a'e fapt o instalație com
plexă — a fost construită pen
tru asigurarea materiei prime 
necesare furnalelor de mare 
capacitate din secția a Il-a. 
Prin intrarea in funcțiune a 
instalațiilor amintite, producția 
de aglomerat va crește. în a- 
cest an, la combinatul hunedo- 
rean, cu aproape 35 la sută. 
Este unul din factorii deosebit 
de importanți in sprijinirea 
furnaliștilor pentru creșterea 
producției de metal și reduce
rea consumului specific de 
cocs.

In această parte a anului, 
colectivele de muncă ce o'eser- 
vesc benzile de la fabrica no
uă de aglomerare au făcut do
vada unor preocupări deose
bite pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor maximale de 
plan prevăzute pentru acest 
an. hotărîtor în finalizarea cin
cinalului înainte de termen. 
Citeva cifre sînt concludente 
în sprijinul acestei afirmații: 
de la începutul anului preve
derile de plan la zi au fost 
(ispășite cu peste 3 500 tone 
de aglomerat autofondant pen
tru furnale. In această cantita
te este încorporată — prin 
cărbunele din care s-a fabri
cat cocsul — .și o parte din 
munca minerilor Văii Jiului.

Mircea NEAGU

Tinerii utecișli Augustin Barbu și Elena Brezan de la secția 
sculări»- a l .1 .M. Petro-an; se bucură de aprecieri unanime 
m rindul mesnriasi'oi secției

Iată in clișeu acest „schimb de miine" conlucrind la e- 
fectuarea unor piese. Foto : Ion LICIU

„D-ale carnavalului” 
în interpretarea actorilor 

amatori
Formația de teatru de amatori a Casei de 

cultură din Petroșani a prezentat duminică 
noua sa premieră - comedia „D-ale carna
valului" de I.L. Caragiale. In principalele roluri 
- Gheorghe Negraru, Gheorghe Sereș, Ion 
Velica, Richard Bușneag, Cornelia Olaru, 

- Ion Codrea, in regia actorului Alexandru Je- 
les. Spectacolele au avut loc in sala mare a 
Casei de. cultură, la orele 11 și 18.

Intilnire — părinți și elevi
In ziua de 2 martie, la Casa de copii 

școlari din Uricani a avut loc o masă ro
tundă privind orientarea școlară și profe
sională a elevilor iiD clasele a VlII-a. In-

tilnirea ..Părinți și elevi in aceeași bancă" 
a stîrnit un viu interes in rindul părinților, 
elevilor și cadrelor didactice o'atorilă infor
mărilor prezentate de prof, diriginte Dori
na Luciu și Dumitru Feloiu, cit și a discu
țiilor despre relația elev-părinte-profesor.

Convorbirile au condus și la stabilirea u- 
nor concluzii îmbucurătoare: alegerea me
seriei s-a făcut dc că'tre majoritatea elevi
lor cu discernămint, după posibilitățile lor 
fizice și intelectuale ; elevii se orientează 
in general spre meserii productive, speci
fice Văii Jiului și județului nostru ; intre 
părinți și elevi există o deplină unitate de 
vederi in alegerea profesiunii.

In contextul acelorași preocupări, se vor 
mai organiza vizite cu elevii la întreprin
deri, grupuri școlare și licee industriale, 
in municipiu și județ.

Prof. Pompiliu CARAGEA

în pagina a 2-a:

SPORT
@ Manifestări sportive consacrate zilei 

de „8 Martie**

• Programul returului campionatului 
diviziei A de fotbal

• FOTBAL: Jiul — C.S.M. Reșița — 
6—0, în meci de verificare

• 4 titluri de campioni zonali la schi
• Rezultate meritorii obținute do lup

tătorii din Lupeni.
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Pe timp ..nefavorabil" 
(după buletinele meteo) a- 
matorii de schi gasrs<, lo
tuși. ih K-nle motive să 
ur-< <■ spre rirtiile din Pa
ring. spre locuri rare le 
oferă o deplină n'e^lindore.

Foto: I. I IER ARI

SCHI

4 titluri 
de campioni 

zonali

I

„Săniuța 
de argini“

I Consiliul orășenesc Lupeni 
. al Organizației pionierilor, 
I în colaborare cu Casa pic- 
• nicrilor din localitate, a or- 
Iganizat în 28 februarie a.c. 

primul concurs de săniuțe 
i din anul acesta, dotat cu 
| trofeul ..Săniuța de argint". 
. Concursul a avut loc pe pir- 
I tia de la baza -de agrement 
• (600 m lungime) și a atras 
I un mare număr de pionieri 
■ și școlari dornici de a se re- 
| vanșa cu timpul care i-a 
I vitregit prin lipsa de zăpa

dă o perioadă așa de Iun-

II Acomodarea cu pîrtia s-a 
I făcut destul de repede. îm

bujorați de adierea vîntului 
| și de emoția concursului, 
I copiii așteptau cu nerăbdare 

semnalul de plecare, de în-

I trecere cu cronometrul.
Timpul a sosit. La un sem- 

I nai se dă plecarea și apoi 
• una după alta săniile „curg" 
Ipe pîrtia șerpuitâ pînă în 

apropierea orașului, unde a- 
I cele cronometrului „înghe- 
’ țau” inregistrind timpul fie- 
I cărui concurent.

Concdrenții s-au întrecut 
I într-o aprigă cursă de urmă- 
Irire, rezultatul primului loc 

fiind incert pînă la sfîrșitul 
I concursului. îndrăznețe au 
I fost și fetele, din care multe 
| aflate la primul concurs de

acest fel. au dat dovadă de { 
mult curaj, reușind să obți- > 
nă rezultate chiar mai bune I 
decît băieții. Deși săniuțele : 
au fost de diferite dimensi- I 
uni. totuși nu i-au împiedi- ’ 
cal pe concurenti să-și I 
dispute în cele mai bune | 
condition: primul loc. ■

Concurcnții au scos în e- | 
vidență că posedă tehnica I 
conducerii săniei, a viraje- | 
lor în curbe, a schimbării | 
poziției și direcției de mers, ’ 
dind în final un colorit plă- I 
cut concursului. Orice reu- • 
șită a fost sincer aplaudată | 
de spectatori. Lăudabila ac

țiune întreprinsă a deschis I 
apetitul organizării unor I 
noi concursuri de acest gen I 
care vor antrena, desigur, în j 
viitor, un număr mare de j 
pionieri și școlari de la I 
toate școlile din oraș. »

La capătul întrecerii a fost “ 
declarată ciștigătoare Școa- I 
la generală nr. 6 Lupeni, 
iar la individual in ordine I 
au fost clasificați : Maria ' 
Adam, Floarea Lujerdcan, I 
Florica Mărcuș (la . (ete) « 
toate de la Școala generală | 
nr. 6 și Ilie Ferencz. Con- ■ 
stan lin Piclraru, Augustin | 
Bozeșan — Școala generală I 
nr. 6, la băieți. i

Dumitru CORNEA I

FOTBAL

BOX

Minerul Lupeni - 
Viitorul Tg. Jiu 

14 —6
Sala Palatului cultural din 

Lupeni a găzduit, sîmbătă, 
întîlnirca de box dintre echi
pele Minerul Lupeni — Vii
torul Tg. Jiu.

Gata a plăcut în general 
publicului spectator, datorită 
unor partide viu disputate, 
presărate cu multe momente 
de box autentic, cum au fost 
partidele D. Păun — M. Răz- 
bici, C. Dini — V. Munteanu 
și D. Cățelu — I. Chirculescu, 
care. în repetate rînduri. prin 
acuratețea boxului practicat 
au ridicat sala în picioare, 
pugiliștii fiind aplaudați la 
scenă deschisă.

lată rezultatele partidelor, 
in ordinea disputării lor: 
categ. 48 kg : C. Pîrvuță (Mi
nerul) b.p. D. Picoși (Tg. Jiu); 
categ. 51 kg : D. Păun (Tg. 
Jiu) b.p. M. Răzbici (Mine
rul): categ. 54 kg: C. Dini 
(Minerul) b. ab. II — V. Mun
teanu (Tg. Jiu); categ. 57 kg : 
P. Toma (Minerul) b. p. V. 
Făget (Tg. Jiu); categ. 60 
kg ; O. Tudor (Minerul) b.p. —
D. Neamțu (Tg. Jiu); categ. 60 
kg : M. Lupu (Minerul) m. n.
E. Ibiceanu (Tg. Jiu); categ. 
61 kg: N. Dudaș (Minerul) 
b. ab. I—I.Udrea (Tg. Jiu); 
categ. 63 kg : M. Șurubaru 
(Minerul) b. ab. I — V. Safta 
(Tq. Jiu);.calg. 67,500 kg- L. 
Curta (Minerul) m.n. — P. 
Urs (Tg. Jiu) ; categ. 70 kg; O. 
Cățelu (Tg Jiu) b. ab II — I. 
Chirculescu (Minerul).

Intrucît oaspeții nu s-au 
prezentat cu pugiliști la ca
tegoriile semigrea și grea, 
s-au organized totuși două în- 
tîlniri amicale între boxerii 
de la asociația sportivă Mi
nerul Lupeni la aceste cate
gorii, care s-au soldat cu 
următoarele rezultate: C.
Luca m.n. M. Titu: L. Zar- 
culea m. n. M. Bordeianu.

Pirtiile din împrejurimile 
cobanei Rusu - Paring au 
găzduit, in zilele de 3 și 4 
martie 1973, una din zone
le campionatului școIot de 
schi, la care au luat parte 
cei mai buni schiori - elevi 
din județele Coraș Severin, 
Gorj și Hunedoara.

Datorită tradiției existente 
in domeniul schiului în jude
țul Caraș Severin și municipiul 
Petroșani, lupta pentru ocupa
rea locurilor fruntașe s-a dat 
intre schiorii din Reșița și Va
lea Jiului. De fapt, in final, ce
le opt titluri au fost împăr
țite in mod egal, fiecare cite 
patru.

Iotă pe primii trei clasați: 
Slalom special fete : 1) Gabri
ela Leib, Liceul Petrila ; 2) 
Virginia Coman, Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani ; 3) Mo
nica Weher, Liceul nr. 3 Re
șița. Băieți : 1. Mircea Bolo- 
ga, Liceul nr. 2 Reșița ; 2)
Helmuth Konecsky, Liceul in
dustrial Reșița ; 3-4 Nicolae 
Darie, Școala generală nr. 6 
Petroșani și Cornel Ruzicska, 
Liceul nr. 2 Reșița ; Slalom u- 
riaș fete ; 1) Virginia Coman;
2) Gabriela Lenhardt, Liceul 
nr. 3 Reșița ; 3) Monica We
her, Liceul nr. 3 Reșița ; Bă
ieți : 1) Cornel Ruzicska ; 2)
Zoltan Filip, Liceul industrial 
Petroșoni ; 3) Filip Ștefan, 
Liceul industrial Reșița. Fond 
10 km băieți : 1) Ștefan
Szitos, Grupul școlar minier 
Petroșani ; 2) Vaier Mircea,

V

I
Liceul industrial minier Petro
șani ; 3) Robert Bentzi, Școa
la generală nr. 3 Reșița ;
5 km fete : 1) lldico Kussy ;
2) Manuela Marta, ambele de 
la Liceul industrial Reșița ;
3) Irma Latkulic, Liceul Petro
șani : Ștafeta 3X5 Icm bă
ieți : 1) Hunedoara (S. Szitas, 
V. Mircea și N. Rodescu) : 2) 
Caroș Severin ; 3) Gorj ;
Ștafeta 3 X 3 km fete : 1) 
Caroș Severin (Marta, Kussy, 
Zenzic) 2) Hunedoara (I. 
Latkulic, Gorun, E. Latkulic).

Merită să scoatem în evi
dență aportul adus la buna 
organizare a competiției de 
corpul de arbitri ca și . de 
cadrele de specialitate de la 
Școala sportivă din Petro
șani. i

S. BALOIJ
Rezultate meritorii 

obținute de 
luptătorii din Lupeni

I. coandrAș, 
corespondent

După curo am consemnat 
in urmă cu o săplămină, în
tre 23-25 februarie a.c., la 
Tirgoviste. a avut loc finala 
pe tară a campionatului de 
lupte libere și clasice rezer
vat școlilor profesionale și 
liceelor de specialitate din 
cadrul Ministerului Minelor. 
Petrolului și Geologiei. La ca
pătul unor intilniri viu dispu
tate, 4 reprezentanți ai Școlii 
profesionale Lupeni au reușit 
să urce pe podiumul învingă

torilor, iar re echipe tot re
prezentanții acestei școlii s-au 
clasat pe locul III.

La ina’ividual, elevii Con
stantin Negară (75 kg). Ion 
Tudor (81 kg), Gavril Mațcu 
(87 kg) au ocupat locul I la 
lupte libere, iar Remus Pri
goană locul III la lupte greco- 
romane.

Proi. Ana COSTEA. 
ing. loan GHEORGHE, 

corespondenți

Jiul—C.S.M. Reșița 0-0
? *

Test de verificare
Începem prin a consemna 

taptul că deși intr-o partidă 
de verificare nu rezultatul 
contează. scorul înregistrat 
duminică după cele 90 de mi
nute de joc nu reflectă decit, 
am spune noi, a treia parte a 
situațiilor de gol pe care e- 
chipîerii Jiului le-au avut la 
poarta apărată de Gornea și 
Ilieș.

Deși lipsită de aportul a 4 
titulari (Ion Gabriel, Onuțan, 
Szabados și Rosznay) echipa 
Jiul a avut personalitate in 
joc datorita organizării jocu
lui la mijlocul terenului unde 
linia mediana Nagș — Libardi 
i dominat cu autoritate. Linia 
de atac, mai puțin inspirată in 
prima repriză ciștigă încet, 
încet mai multă siguranță prin 
Stoian, Naidin, Stan Gabriel și 
mai apoi Urmeș și Făgaș. Ele
vii lui Reinhardt nu reușesc 
mai nimic, demonstrează lacu
ne evidente în toate comparti
mentele, dar mai ales în atac 
unde cvartetul Alodiresei. 
Neagu, Szilaghi și Florea a 
lost învins de siguranța apără
torilor mineri. In atare condi
ții, acel 6—0 vine, de ce nu 
am spune-o, -salvator” pentru 
oaspeți, avînd în vedere situ
ațiile de qol (rarisime) irosite 
de Stoian, Stan Gabriel, Nagy,

Făgaș și Mulțe-»cu (ultimul tri
mite balonul, din penally (!) 
ușor in brațele lui Ilieș).

După un început echilibrat, 
o bară a Iui Florea (m;n. 5), 
o acțiune Sa va - .Naidin — 
Stoian se încheie cu un fru
mos gol semnal de ultimul (lo
vitură cu capul in min 9). In 
continuare, urmează o domi
nare sterilă a Jiului. După pa
uză, Urmeș abia intrat in joc 
înscrie (in min. 46) șutind 
>cc în coltul lung al porții lui 
Ilieș. Naidin (min. 53), Stoian 
imin. 65) Mulțescu (min 69) și 
Urmeș (min. 60> ridică scorul 
la 6—0 consfințind o victorie 
pe deplin meritată a gazdelor, 
realizare minimală de altfel 
in condițiile slabei opoziții a 
adversarului.

După cum afirma după joc 
și antrenorul Ștefan Coidum, 
... echipa noastră are încă ne
voie de unele retușări. Odată 
■ce Szabados, Onuțan și loan 
Gabriel vor reveni la Petro
șani, se va putea stabili forma
ția care va juca in campionat".

Verva manifestată de toii 
jucătorii noștri este de bun 
augur lăsind să se întrevadă 
o veritabilă luptă pentru ocu
parea unui loc in formație, 
luptă ce constituie un cîștig 
real pentru valoarea actuală a 
Jiului. Punindu-se in continu

Rezultatele con
cursului Pronosport 

nr. 9 din 4 martie 1973

are accent pe creșterea sigu
ranței liniei defensive, pe tra
versarea rapidă a zonei cen
trale a terenului și accelera
rea acțiunilor de atac odată

Neagu, Szilagy. Florea.

I 0—2 2
1II 1—0

III 1—0 1
IV 1—1 X
V 0—0 X

VI 0—1 2
VII 1—0 1

VIII 3—0 1
IX 1—1 X

X 1—0 1
XI 2—0 1

XII 0—1 2
xni 0—0 X

Fond de premii, 387 571 lei.

cu apropierea balonului de 
poarta adversă, Jiul poale și 
trebuie să-și păstreze poziția
fruntașă din clasament. 

Brigada de arbitri
Petroșani cu Ștefan

din
Ma-

reș la centru a condus ur
mătoarele formații: JIUL: Ma-
rincan — Georgescu, Tonca,
Stocker. Sava (Dodu) - Nagy, 
libardi, Stan Gabriel (Urmeș), 
Mulțescu. Stoian (Făgaș), Nai
din. C.S.M. REȘIȚA : Gornea
(ilieș), Rădulescu (Kafka). 
Georgevici, Kiss (Grozavescu), 
Gașpar (Rednic) — Puskas, 
Nesiorovici - Alodiresei,

Nicolae LOBONȚ

| Manifestări sportive 
i consacrate zilei 

de 8 Martie
i
; Din inițiativa Con-
| silfului asociației
* sportive Viscoza Lu-
Ipeni, in ziua de 4 

martie a.c. s-a orga- 
Inlzat un concurs de 

tenis de masă la ca-

Ire au participat ele
vele din școlile ge
nerale nr. 2, 3, și 6 
din localitate precum 

o și tinerele muncitoa-
Îre din cadrul F.F.A. 

„Viscoza".

Iln urma jocurilor 
disputate Ia proba in- 

| (lividuală, pc primul
loc s-a clasat Estera 

ț Gergeli, de la Vlsco-
!za Lupeni, urmată de 

Georgeta Bondoc și 
| Draghița Aurei de la 
(Școala generală nr.

3 Lupeni.
n După terminarea 
t! probelor individuale 
0 au urmat jocurile pe

echipe, cu care pri
lej s-au întrecut a- 
celeași jucătoare for
mate in echipe de 
dublu. După cum 
ne-a relatat prof. Ot
to Daradics, aceste 
întreceri au fost ex
trem de dîrze și 
spectaculoase, mult 
aplaudate de specta
torii prezenți. In cla
samentul final, echi
pa asociației sporti
ve Viscoza formată 
din jucătoarele1* Bon
doc și Gergeli, s-a 
clasat pe primul loc. 
Locurile doi și trei 
au fost ocupate de e- 
chipele școlii gene
rale nr. 6 (Brădătan 
și Tudoruț Mariana) 
din localitate.

Organizatorii com
petiției au oferit cîș- 
tigăiorilor diplome și 
stegulețe.

In aceeași zl, Casa 
pionierilor din Lu
peni în colaborare 
cu comitetul orășe
nesc al U.T.C. a or
ganizat, in sala de 
sport Minerul, un in
teresant concurs de 
tenis de masă pe cla
se la care an partici
pat numeroase eleve. 
De notat numărul ma
re de concurente (39) 
ceea ce dovedește, și 
cu acest prilej. că 
in orașul Lupeni, te
nisul de masă se bu
cură de o mare popu
laritate.

Iată și primele cla
sate Ia categoriile 

respective : clasele I - 
IV: 1) Dana Pădu-
reanu. Școala genera
lă nr. 6 ; 2) Violeta 

Macavei și Marinela 
Tănase. ambele de la

Școala generală nr. I 
3; clasele V — VII: |

1) Violeta Grădinara. ■
2) Catia Vălcărlu, |
ambele dc la 
Școala generală nr. 1 
3, 3) Aurica Sem- *
sudeanu — Școala I 
generală nr. 6 ; da- | 
sele VIII — X: 1) i 
Silvia Savin, Școala I 
generală nr. 6; 2) 2
Lenuța Lumperdean I 
șl 3) Ghlzela Pop de > 
la Școala generală I 
nr. 3. [

Majoritatea parti- I 
cipantelor activează | 
la cercul de tenis de . 
masă de pe lingă Ca- I 
sa pionierului Lupeni, • 
iar premianții con- I 
cursului sînt încă- I 
drați la Școala spor- I 
tivă Petroșani — sec- I 
ția Lupeni. |

B. STAICU I

POPICE
A

liitîlnire amicală
Conlinuîndu-și pregătirile în 

vederea unei comportări cit 
mai onorabile în ‘campionatul 
de calificare echipa feminină de 
popice Viscoza Lupeni a susți
nut în ziua de 4 martie a.c. o no
uă întilnire. Jucind pe arena 
Jiul din Petrila în compania 
echipei de juniori, jucătoarele 
antrenate de instructorul spor
tiv Iosif Lazăr au terminat în
vingătoare cu 2 268 la 2 045 
p.d. Cele mai precise in lan
sarea bilei s-au dovedit tinere
le Ilonka Meszaros 364 p.d., 
Ioana Strinu 346 p. d., Ilea
na Rozek ’ 327 p.d. și Ghi- 
zela Meszaros cu 328 p.d. de 
la echipa învingătoare, precum 
și Alexandru Niță 337 p.d. și 
Iosif Zlate 331 p.d. de la echi
pa gazdă.

Duminică, li martie a.a. va 
începe returul campionatuluf 
municipal de ponice, ediția 
1972/1973 rezervata echipelor

de seniori unde, după cum se 
știe, activează echipele Utila
jul Petroșani, Minerul Vulcan. 
Viscoza Lupeni, Minerul Ani- 
noasa și Parîngul Lonea.

Iată programul etapei: Vis
coza Lupeni —' Minerul Ani- 
noasa și Utilajul Petroșani — 
Minerul Vulcan.

CLASAMENTUL TURULUI :
1. Utilajul

4 3 0 1 18 698 6 puncte
2. Minerul Vulcan

4 3 0 1 18 694 6 puncte
3. Parîngul Lonea

4 3 0 1 18 621 6 puncte
4. Viscoza Lupeni

4 1 0 3 17 955 2 puncte
6. Minerul Aninoasa

4 0 0 4 17 980 0 puncte

S. B.

Victorie 
in deplasare

In cadrul etapei a Ifl-a a 
returului diviziei A, echipa Ji
ul Petrila a jucat Ia Timișoara, 
in compania echipei din locali
tate, C.F.R.

Mergînd pe linia bunei com
portări manifestată în acest 
retur popicarii petrileni au ob
ținut o răsunătoare victorie 
cu 5 047 p.d. față de 4 899 p.d. 
cit au realizat jucătorii gazdă. 
Cei mai eficace in lansarea 
bilei de texloiit s-au dovedit 
jucătorii Iosif Balog, cu 883 
p.d.. Ion Biciușca, 870 p.d. și 
Mihai Tor ok cu 850 p.d.

Prin victoria obținută in 
deplasare de către popicarii 
petrileni se conturează și mai 
mult perspectiva unei poziții 
fruntașe în clasamentul gene
ral al seriei, și participarea 
echipei la turneul final, orga
nizat de federația de speciali
tate, la Mangalia.

TELEX • TELEX • TELEX
SOFIA 5 (Agerpres). — 

In orașul Ruse s-au înche
iat întrecerile concursului in
ternațional feminin de tenis 
de masă organizat în cins
tea zilei de „8 martie11

Proba de simplu a fost cîș- 
tigată de jucâtoarea iugos
lavă Eva Jeler. care a în
vins-o în finală cu 3—1 pe 
sportiva sovietică Baronaite.

Fază de gol din întîlnirca 
amicală de foibal dintre Jiul 
C. S. M. Reșița.

după ce în semifinale cîști- 
gase tot cu 3—1 partida cu 
Ildiko Gyongossy (România).

La dublu, pe primul loc 
s-a clasat perechea cehoslo
vacă Kostkova — Czîkova.

SOFIA 5 (Agerpres). — 
La Varna au luat sfîrșit în
trecerile turneului interna
țional de lupte libere, dotat 
eu memorialul „Dan Kolov".

Cele mai multe victorii le- 
au obținut luptătorii bul
gari (5) și cei din Iran (3). 
Sportivul român E. Panaite 
a ocupat locul trei la catego
ria 100 kg.

RETURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL
ETAPA a XVl-a, 11 MARTIE

Stengui roșu — C. S. M. Reșița (0—0) 
A. S. A. Tg. Mureș — Steaua (2—4) '
Rapid — Univ. Craiova (1—2)
F. C. Argeș - U.T.A. (1—2)
C. F. R. Cluj — Farul (0—1)
Dinamo — F. C. Petrolul (1 — l)
S. C. Bacău — Sportul studențesc (2—0)
Jiul Petroșani — „U“ Cluj (2—2)

ETAPA a XVII-a, 18 MARTIE
Univ. Craiova — Dinamo (2—5)
,,U" Cluj — F. C .Argeș (0—5)
Farul — Steagul roșu (0—5) 
Steaua — C. F. R. Cluj (0—1)
C. S. M. Reșița — S. C. Bacău (0—2)
Sportul studențesc — A. S. A.Tq. Mureș (2—4) 
F. C. Petrolul — Jiul (0—0)
U.T.A. — Rapid (0—0)

ETAPA a XVIII-a, 25 MARTIE
C. F. R. Cluj — C .S. M. Reșița (2—01
Dinamo — U.T.A. (1—0)
S. C. Bacău — F. C. Petrolul (0—1)
Steagul roșu — Sportul studențesc (0—0)
A. S. A. Tq. Mureș — Farul (0—2)
F. C. Argeș — Univ. Craiovafl — 1)
Rapid — „U“ Cluj (0—11
Jiul — Steaua (0—3)

ETAPA a XlX-a, 1 APRI) IE
Steaua — Rapid (1—1)
Farul — F. C .Argeș (1 — 1)
„U" Cluj — A. S. A.Tg. Mureș (1—4) 
C. S. M. Reșița — Jiul (0—2) 
U.T.A. — Steagul roșu (0—3) 
Dinamo — Sportul studen'esc (0 -3) 
Univ. Craiova — S. C. Bacău (2—3)
F. G. Petrolul — C. F. R. Cluj (1—0)

ETAPA a XX-a, 8 APRILIE
Univ. Craiova — A. S. A. Tcj. Mureș (3—2) 
Sportul studențesc — C. S. M. Reșița (2—5) 
Steagul roșu — F. C. Petrolul (0—1)
C. F. R. Cluj — Rapid (1—0)
Steaua — Farul (0—1)
Jiul — U.T.A. (4—2)
F. C. Argeș — Dinamo (3—1)
S. C. Bacău — „U" Cluj (1—2)

ETAPA a XXI-a, 11 APRILIE
U.T.A. — Sportul studențesc (4—I)
F. C. Petrolul — F. C. Argeș (0—3)
Dinamo — Jiul (1—2]
Farul — S. C. Bacău (0—2)
A. S. A. Tg. Mureș —C. F. R. Cluj (I 3) 
,,U" Cluj — Univ. Craiova
<’. S. M. Reșița — Steaua (0—4)
Rapid — Steagul roșu (0—-1)

ETAPA a XXII-a. 22 APRILIE
C. F. R. Cluj - Jiul (0—2)
Steaqul roșu — Dinamo (0—1)
Steaua — S. C. Bacău (2—2)
F. C. Argeș — A. S. A. Tg. Mureș (3—1)
F. C. Petrolul — Rapid (0—1)
Univ, Craiova — Farul (0—1)
Sportul studențesc — „U" Cluj (0—I)
C. S. .M. Reșița — U.T.A. (1-2)

ETAPA a XXllI-a, 29 APRILIE
1 arul — F. C. Petrolul (1—0)
Dinamo — Rapid (0—0)
„U" Cluj — C. F. R. Cluj (1—2)
Jiul — Univ. Craiova (1—4)
S. C. Bacău — U.T.A. (1 — 4)
A. S. \. Tg. Mureș — C. S. M. Reșița (0—2j 
Sportul studențesc — Steaua (1—4)
F. C. Argeș — Steagul roșu (1—3)

ETAPA a XXIV-a, 13 MAI
,,U" Cluj — Steaua (1—3)
Steagul roșu — Jiul (0—1)
Univ, Craiova — Sportul studențesc (1—1)
S. C. Bacău — F. C. Argeș (0—0)
Dinamo — A. S. A. Tq.Mureș (0—1)
U.T.A. — C. F. R .Cluj (1 — 1)
Rapid — Farul (1—0)
F. C. Petrolul — C. S. M. Reșița (1 — 1)

ETAPA a XXV-a. 20 MAI
Sportul studențesc — F. C. Argeș (0—1)
A. S. A. Tg. Mureș — S. C. Bacău (0—1) 
Farul.— „U" Cluj (0—1)
Steaua — Univ. Craiova (0—0)
C. F. R. Cluj — Steaqul roșu (0—2)
C. S. M. Reșița — Dinamo (0—2)
U.T.A. — Petrolul (0—1)
Jiul — Rapid (1—1)

ETAPA a XXVI-a, 3 IUNIE
S. C. Bacău — Jiul (0—3)
Univ. Craiova — Steagul roșu (I —lj
A. S. A. Tg. Mureș — U.T.A. (0—0)
Rapid — C. S. M. Reșița (0—0)
„U“ Cluj — F. C. Petrolul (1—2)
F. C. Argeș — Steaua (0—1)
Dinamo — C. F. R. Cluj (1—1)
Farul — Sportul studențesc-(0—1)

ETAPA a XXVlI-a. 6 IUNIE
Rapid — Sportul studențesc (1—1)
C. S. M. Reșița — „U" Cluj (0—0)
Jiul — F. C. Argeș (0-2)
Sleagul roșu — A. S. A.Tg. Mureș (0—1) 
U.T.A. — Farul (1—1)
F. C. Petrolul — Univ. Craiova (0—0) 
Steaua — Dinamo (1—2)
C. F. R. Cluj — S. C. Bacău (1—1)

ETAPA a XNVHl-a, 10 IUNIE
Univ. Craiova — C. S. M. Reșița (2—2)
X. S. A. Tg. Mureș — Rapid (0—3)

S. C. Bacău — Steagul roșu (1—0)
„U" Cluj - Dinamo (1—3)
Sportul studențesc — F. C. Petrolul (0—3)
Farul — Jiul (0—1)
F. C. Argeș — C. F.R.Cluj (0—1)
Steaua — U.T.A. (0—0)

ETAPA a XXIX-a. 17 IUNIE
Steagul roșu — ,U" Cluj (1—2)
F. C. Petrolul — Steaua (1—2)
C. S. M. Reșița — Farul (1—I)
C. F. R. Cluj — Sportul studențesc (2—2) 
U.T.A. — Univ. Craiova (0—I)
Rapid — F. C. Argeș (0—2)
Jiu! — A. S. A. Tg. Mureș (0 — 1)
Dinamo - S. C. Bacău (1—2)

ETAPA a XXX-a. 20 IUNIE
X. S. A. Tg. Mureș — F. C. Petrolul (1—2) 

Univ. Craiova — C. F. R. Cluj (1—1)
S. C. Bacău — Rapid (I—3)
Farul — Dinamo (0—2) 
Steaua — Steagul roșu (2—0) 
Sportul studențesc — Jiul (0—3) 
„U“ Cluj — U.T.A. (1—1)
F. C. Argeș — C. S. M. Reșița (0—1)

In paranteză au fost trecute rezultatele 
jocurilor din tur.

Meciurile din cadrul „CUPEI ROMÂNIEI" 
se vor disputa la următoarele date: 16 mai 
(optimile de finală); 24 iunie (sferturile de 
finală); 27 iunie (semifinalele) și 1 iulie (fi
nala).
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0 ZI ISTORICA harnică ac-

E V O (ARI
victorioasă din uqusi

:e-

sp re
sale 

și

re. 
rnl

tinerel. I 
organizații 

maselor 
lupta 

înfăptuirea

lansează ia 25 
1944 un proiect

maselor drsiașuralâ 
întreaga țară, izola 
mult ultimul guvern 
cirma țării, impotri-

împlinesc 28 de ani dc 
la memorabila zi dc 6 mar
tie 1845 citii bupciui nostru 
ridicat in luptă dc partidul 
comunist, a inslnurat In fir
ma țării primul guvern dr 
largă concetrarr democrati
că din istoria României, gu
vern în care »lașa munclto?

concit’să dc P.C.R. avea 
precumpănitor. Insurer-

popnlaie. participarea Roma
ni» I cn todl? iorțele la răz
boiul antihitlerist pi na Ih 
rrlrobirva Germaniei hltle 
riște. etlberarra nordului 
transilvaniei dc sub ocupa- 
l*r hlIk-iiM'i. democratizarea 
vieții politice. desăvârșirea 
sarci nilor r< rohițlel bnrqb 
zo-drmoi ratter prin lichid 
rea clasei moșierești.

6 MARTIE 1945
(Urmare din pag. î)

Ua ____ .
1944. organizata șl condusă 
de P.C.R. a deschis larq po 
porului roman calea 
realizarea aspirațiilor 
de libertate, democrație 
progres social. Partidul Co
munist Român a mobilizat in 
Jurul lozincilor sale de lup
tă, ce dădeau glas năzuințe 
•or populare un larq front 
patriotic cuprin7ind masele 
de la orașe șl sate, in primul 
rind clasa ronncltoare aliată 
cu țărănimea muncitoare, cu 
intelectualii si păturile mi
jlocii de la orașe oamenii 
muncii aparțlnînd naționali 
tăților conlocuitoare, masele 
de femei si tineret Rucurin- 
du-se de prestigiu, aulorita 
te șl influență politică in 
rinduriîe maselor muncitoa
re. P.C.R. a reușit să-și or
ganizeze în scurt timp for
țele țn toate centrele țării, 
a organizat sindicatele uni
ce. organizațiile de tinerel, 
intenslficfndu-și activitatea 
pentru consolidarea Frontu
lui Unic Muncitoresc, pentru 
înfăptuirea unității de voin
ță si acțiune a clasei munci
toare pentru iăurirea alianței 
clasei muncitoare cu ță
rănimea. care a avut o 
însemnătate decisivă pentru 
Instaurarea puterii populare.

Scurt timp după 23 Au
gust 1941. exprimînd dezide
ratele vitale ale maselor

septembrie 
,___ _, platformă

•a realizarea căruia cheamă 
toate partidele și organizați
ile democratice. I a baza a 
cesteț platforme - program. 
P.C.R. formează la începutul 
lunii octombrie 1944 Frontul 
Național Democrație, care r 
piezinlă coaliția largă a tu
turor forțelor interesate în 
înfăptuirea rcionneior eco
nomice și sociale necesare 
dezxollării societății româ
nești. Partidul Comunist Ro
mân. Partidul Social Demo
crat. Sindicalele Unite, Fron
tul Plugarilor. I niunea Pa
triotică. t'niunea
Maghiară, 
dc 
alte 
Mobilizarea 
populare la 
pentru 
program de revendicări 
munc, sub conducerea clasei 
muncitoare, a P.C.R.. a decis 
soarta luptei pentru putere. 
După ce răsturnase cele do
uă guverne cu majoritate 
reacționară, lupta revoluțio
nară a 
larg în 
tot mai 
aflat la
'a voinței poporului, condus 
de generalul RSdescu. Cu 
sprijinul direct al muncito-

MUNTEANU, o .......... . ...
licistă voluntară, care parti- 
' ipă activ la acțiunile ob
ștești și educative întreprin
se de comisia de femei.

I)e la conțină minei sint 
binecunoscute și stimate de 
către minerii abonați pentru 
modul in care iși Jar datoria 
bl general, pentru Jelui in 
rare /.• servesc masa ANGE- 
I l TIRlȘl. MAU IA MOISI. 
DORINA CHIRII I. ca și 
RUXANDRA COANDA. 
MARIA SPĂTARI'. ANA 
IONIȚ l fi GHEORGH1ȚA 
BUTĂRU. muncitoare harni
ce care asigură igiena și cu
rățenia la baie, in sala de 
apel. in birourile adminis
trative. rindul femeilor

Realizări și loc pentru și mai bine
în munca de răspîndire

a presei la Petrila

Uniunea
Populară 

orpnniznțHle 
femei și 

politico, 
r largi 
politica 
acestui 

co-

rimli dc la orașe, țărănimea 
a trecu! la înfăptuirea pe ca
le revoluționară a reformei 
agrare, impărțindn-și pămln 
turile mn«;i(i,sll. 1 un,) le 
bruaric 1915 marchează un 
șir dc uriașe manifestații 
populare in Capitală și în în
treaga țară, la 12 februarie 
numai in Capitală au loc 50 
de demonstrații în diferite 
cartiere ale orașului, reuni
te, a doua zi, la 13 februa
rie, Intr-o uriașă demonstra
ție a 500 de mii de oameni, 
in Piața Națiunii. Ia 24 fe 
bruarie are loc o altă de
monstrație populară uriașă. 
In fața valului do nestăvilit 
al voinței populare, reacțiu- 
nea a recurs la forță dar ea 
nu a obținut decît Intețlrea 
luptei maselor, care a înlă
turat de la putere ultimul gu
vern cu majoritate reacțio
nara. instaurind la 6 martie 
1945 primul program demo
cratic in care clasa muncitoa
re condusă de P.C.R. avea 
rolul precumpănitor, guver
nul prezidat de eminentul 
om de stat, patriotul dr. Pe
tru Groza. De la 6 martie

1945, au trecui 28 de ani. In 
acest Interval istoric scurt, 
întreaga noastră societate a 
cunoscut profunde schimbări 
structurale care au Iranstor- 
mal-o din temelii. Marile cu
ceriri revoluționare, mărețe
le succese obținute de popo
rul nostru, dezvoltarea impe
tuoasă a economiei noastre 
noi. socialiste. dezvoltarea 
științei, culturii și artei, ri
dicarea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual, 
înflorirea multilaterală a 
națiunii noastre socialiste, a- 
iirmarea activă, prestigioasă 
a României, stal socialist in
dependent șt suveran, in a- 
rena vieții internaționale, 
reprezintă rezultatul luptei 
și muncii sale pline de ero
ism și hărnicie sub conduce
rea P.C.R. Aniversarea a- 
ceasta, găsește poporul nos- 
tru in plin efort constructiv, 
însuflețit de entuziasm in în
făptuirea vastului program 
trasat de Congresul al X-lea 
al partidului și de Conferin
ța Națională din iulie anul 
trecut.

întotdeauna

Asigurarea unităților nslnlcr« 
cu piesele <c schimb

(Urmare din pag. 1)

contractează pinioane și roți 
dințate pentru transportoare 
TR-3; Uzina „Independența* 
Sibiu — avans cilindru și ci
lindru pentru perforatoarele 
Tâmpei a, „Electroprecizia" Să- 
cele nu contractează generato
rul pentru iluminat la LAM 
45 și altele; „Fartec" Brașov 
nu contractează garniturile de 
cauciuc pentru stilpi i hidrau
lici și pompele de înaltă pre
siune.

Rău este că nu se stă așa 
cum se cuvine nici cu utila
jele care se produc in cadrul 
Uzinei de utilaj minier Petro
șani. Aici aproape in totalitate 
lipsesc normativele privind u- 
zura pieselor. După mai bine 
de doi ani de cind se produc 
transportorul TR-2, stilpn hi
draulici și alte utilaje, unită
țile miniere nu dispun încă 
de piesele necesare conform 
uzurii k>r reale. Prevederea 
pieselor se face după rutină 
iar uzina caută să execute ce 
este mai scump, mai greu 
dacă se poate in loturi 
mai mari...

Întrebăm conducerea 
U.U.M.P.. pină cind, de dragul 
realizării planului fizic și va
loric, continuă să subestimeze 
solicitările exprese în acest 
sens ale unităților, să nu ono
reze piesele de schimb pe re
pere și ritmic ?

Aceleași carențe chiar cu 
jrepercursiuni și mai grave a- 
"supra funcționării se manifes
tă la utilajele primite din im
port. Numai așa se explică ca 
la un moment dat în minele

u-

Și 
cil

din Valea Jiului funcționează 
șase (!) tipuri de stilpi hidra
ulici in diverse tipodimensiuni 
și alte multe utilaje fără po
sibilități practice de a importa 
și piesele de schimb necesare 
întreținerii lor.

In cazul importurilor de
lilaje și aparataje nu s-a trecut 
decît in ultimul timp mai ho- 
lărit la relevarea pieselor și 
asimilarea lor în 
proprie. Din acest motiv 
inlimplă uneori că planul va
lutar de care dispunem pen
tru achiziționarea pieselor din 
import să fie folosit pentru a- 
ducerea unor piese simple, de 
complexitate redusă și ne tre
zim că la multe altele mai im
portante plafonul valutar nu 
ajunge... In remedierea nea
junsurilor din acest domeniu 
s-au tăcut unii pași aprecia
bili, însuși faptul că partea de 
concepție in domeniul con
strucțiilor de mașini s-a inte
grat in Uzina de utilaj minier 
face ca premisele unei acti
vități mai ordonate in materie 
să aibă o bază reală.

Intr-un scurt răstimp în ca
drul compartimentului de pro
iectare s-au relevat piesele 
componente ale stiLpilor hidra
ulici de lip SAGEM, ale com
plexelor de mecanizare a sus
ținerii, rccomprimatoarelor Po- 
korni. ale instalațiilor de să
pat suitori Hausher și altele, 
începutul a fost făcut, și pen
tru a reuși pe deplin, în con
tinuare trebuie să fie întărită 
această activitate de concep
ție legală direct de problemele 
vitale ale mecanizării minelor 
din Valea Jiului, răspunzînd 
astfel concret Ia sarcina de

producție
se

Zăpada a... acoperit 
neajunsurile gospodărești

(Urmare din pag. 1) 
mele" neqosftodarilor au fo-t 
șterse oare definitiv? Totul... 
strălucește de curățenie? De
sigur strălucește dar pricina 
e... zăpada oare deși tirzie to
tuși a ,jezolvat“ pentru mo
ment problema. Dar pină cînd? 
Ne amintim cu toții ca, nu cu 
mult timp in urmă unele car
tiere (Carpați. Aeroport — Pe
troșani. Sohodol — Vulcan și 
altele) nu ofereau privirilor 
gfecît „oglinzi pătate" cu gu 
noade. Această stare se menți
nea în ciuda timpului primăva
ra tic care ne anunța că gos
podarii harnici ar fi pulul și 
pot acționa. Dac-ar fi așa ce 
s-ar intîmpla cu animalele 
care se plimbă încă nestinghe
rite in Aeroport, răstoarnă re- 
cipienții și scormonesc gunoa
iele în Sobodol ? Ba deunăzi, 
două gîște mai curajoase a- 
junseseră in Petroșani pîna în 
fața Cafe-barului. Gunoaiele 

și acum (sub zăpadă deo
camdată) împrăștiate pe spatii 
largi deoarece nu au fost ri- 
d> «te la timp.

Daca ..cel mai scurt timp de 
rezolvare a problemelor gos
podărești" semnalate iri.ă nu 
a trecut pentru I.G.C.. nir' 
prea mult n-a ramj-. In curind 
(c primăvară, doarl) zăpada 
se va topi și din nou spiritul

goapodâretL va li umbrit de 
..rămășițele" ascunde deocam
dată.

Desiqur dovezile lipsei de 
preocupare pentru gospodări
rea mediului înconjurător nu 
vizează numai l.G.L.-uI. In a- 
ceeași măsura, daca nu poate 
mai mult, poartă direct răs- 
: un lerea depui iții și asocia
țiile de locatari. Unii Cetățeni 
nu numai ca ocolesc acțiunile, 
de curățire 
tierelor in 
nici măcar nu vor să 
curățenia. Ferestrele 
parlamente mai sint 
ca... rampe de lansare 
Iei de resturi, hîrlii 
sini presărate spatiile verzi din 
jurul imobilelor.

In această perioada au avut 
lot adunările generale ale a- 
sociațiilor de locatari din mu
nicipiu in urma cărora s- 
nalizat >i aceste aspecte, 
lansat întreceri. Răminem 
convingerea că 
ce zăpada va dispare, 
factorii 
își 
ie" 
ciatiik* de locatari, 
vor manifesta 
I onsabilitoU 
și mențineri 
teniei in toate localitățile mu
nicipiului nostru.

t străzilor și cer
care locuiesc, dai 

păstreze 
unor a- 
lolosile 

a fel de 
cu care

,--iu a- 
b-au 

cu 
de indată 

toți 
din sectoarele I.G.C., 

vor „sufleca 
și împreună

mîneci- 
cu aso- 
cetățenii 

interes și res- 
p-niru efectuarea 

i ordinej și cură-

Concursul de admitere în instituțiile 
militare de

Na 
con 

pentru

Ministerul Aparai u 
ționale organizează 
cursuri <ie admitere, 
anul școlar 1973/1974, in ur
mătoarele instituții militare 
tic învâțămint :

— Liceele militare, anul 1. 
Intre 16 iunie și 3 iulie;

Școlile militare de o- 
fițerl activi, în’re 2 >i 9 iu
lie :

— Facultățile tehnice clin 
Academia nîlitar- fast
tutui meriiro-farmacc tii Bu 
curești. secția militară, intre 
10 si 20 iulie :

— Ș.T, , ' I

invațaminc
zică - ciclul pruiesional — 
intre 28 august și 8 septem
brie 1973.

Tinerii, care doresc să par
ticipe la concursul de admi
tere la una din aceste insti
ll:,ii militare de învățămint, 
vor depune cereai de 
criere la centrele 
județene 
miciliază 
1973.

Pentru __
re. cr i intereștri «e pot adre
sa centrelor militare jude
țene (de sectoare) pe raza 
cărora locuiesc.

îns- 
militare 

pe raza cărora do- 
pfnâ ia 20 aprilie

relații .uplimenta-

mure importanță trasată per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cu ocazia vizitei 
de lucru pe care a întreprin
s-o in Valea Jiului în toamna 
anului trecut.

In tendința colectivă de îm
bunătățire a aprovizionării u- 
nitâților cu piese dc schimb, 
un aport însemnat îl pol a- 
duce înșiși acei salariați care 
simt direct consecințele ne- 
funcționării utilajelor. Prima 
condiție pentru a se preveni 
uzura prematură a pieselor 
este ca să nu se„. uite că uti
lajele au nevoie de întreține
re curentă și periodică. Munc a 
care se depune pentru unge
rea utilajelor se răsplătește 
prin li-o funcționare bună a 
lor. Din păcate pină și bido
nul cu ulei lipsește din dota
rea multor brigăzi și de multe 
ori pentru un scop imediat se 
forțează folosirea utilajelor 
periclitind astfel funcționarea 
lor normală în perioadele ur
mătoare.

In vederea definitivării a- 
cestei probleme un cuvint de 
spus îl are și serviciul de a- 
leliere și pieso din cadrul 
C.C.P. Actul de naștere al a- 
cestui serviciu a fost semnat 
de mai mult de un an, însă 
rezultatele așteptate intirzie 
să-și facă apariția... Exista încă 
formalism în desfășurarea ac
tivității de planificare a ne
cesarului dc piese și împărți
rea lor pe producători. Și în 
prezent multe din piese care 
pot ti executate in atelierele 
unităților ajunq să lie execu
tate de U.U.M.P., blocind ast
fel capacitatea uzinei pentru 
alte piese de tehnicitate ridi
cată. Realizarea unei producții 
valorice crescute la unități în
că nu rezolvă totul dacă a- 
ceastă producție nu se inte
grează intr-o organizare per
fectă, intr-o gindire de asigu
rare judicioasă a unităților cu 
piesele de schimb într-adevar- 
necesare, cele pe care nu poa
te să le producă prin forțe 
proprii, unitatea respectivă. 
Serviciul de resort al C.C.P. 
de care am vorbit este impe
rios necesar să realizeze coor
donarea producției pieselor de 
schimb alit la U.U.M.P. cit și 
în atelierele unităților. Să ve
gheze asupra unei activități 
de concepție adecvate pentru 
ca fiecare utilaj să aibă la 
timp piesele necesare care să-i 
asigure funcționarea perlectă, 
iar unitățile să asigure exploa
tarea lor corectă îmbunătă
țind indicele de folosire inten
sivă și extensivă a utilajelor 
din dotare.

cu o bună pregătire profesi
onală și generală angajate 
la mina noastră se numă
ră. de asemenea, cele trei 
operatoare care deservesc 
centrala telefonică a minei 
— OLGA TEUȘEANU, AU
RELIA FELEA și IL1NCA 
ARGINT — întotdeauna dis
ciplinate, prompte și ama
bile.

înainte de a încheia aces
te rinduri, dedicate femeilor 
alături de care lucrez de 
ani de zile, aș solicita îngă
duința cititorilor de a mai 
releva contribuția celor care 
prestează munci de birou și 
care < u multă răspundere, 
conștiinciozitate și competen
ță întocmesc, cu promptitu
dine numeroase situații și 
acte tehnico-administrațive. 
Din acest compartiment 
de activitate le menționez 
pe ANA BÂCAIANU. IOZE- 
F1NA TAMBURLIN1. MA
RA GROSU, LEONTI NA 
SCHEFF. ing. MARIA O- 
MOTA. SILVIA DRAGU- 
LESCU. EMILIA N1CULES- 
CU. LUCIA FOLTUȚIU, 
MARIA LATU, DOMNICA 
POPESCU, MARIA CAZAN, 
ELISABETA SZILAGHI. E- 
CATERINA PAȘCA. ZO1A 
MATASĂREANU. MELA
NIA CRICOVAN, CATALI
NA PURCĂRIN, IU LI AN A 
COCH care au o atitudine 
înaintată față de muncă și 
o comportare ireproșabilă 
in relațiile cu cei pe care îi 
deservesc.

Mă simt datoare ca in nu
mele femeilor de la mina 
Dilja să-mi exprim cu a- 
ceșt prilej satisfacția pentru, 
grija promovată zi de zi in 
țara noastră față de femei, 
să asigur că și pe mai de
parte femeile angajate la 
mina Dilja iși vor îndeplini 
cu devotament și responsa
bilitate sarcinile de serviciu, 
obligațiile ce le revin în .fa
milie și pe linia activități
lor obștești, educative.

Una din preocupările de 
seamă ale cOmiiclelor de par
tid de la mina și preparuția 
Petrila este munca pentru di
fuzarea i citirea publicațiilor 
( cnlrale si locale. Se urmăreș
te ca numărul abonamentelor 
la presă să crească continuu, 
ca ziarele să ajungă cil mai 
repede in mina abonați lor. 
Astfel, țulcin arăta că la 
chioșcul do ziare de la mină, 
dislribuitoarea de presă Moria 
Gaia iși face cu prisosință 
datoria. Ca rezultat al muncii 
ce o desfășoară Maria Gaia, 
sprijinită, bineînțeles, do co
mitetele de partid și organi
zațiile de bază s-a ajuns ca 
numărul abonamentelor la zia
re și reviste să depășească 
cifra de 2300. La „Steagul ro
șu" avem peste 900 abona
mente, la .Scînteia" — 120.1a 
reviste „Munca de pârtia*’ 
118. La numeroase publicații, 
numărul abonamentelor a cres
cut în acest an în compara
ție cu anul trecut.

O atenție deosebită acordă 
creșterii numărului de abona-- 
mente la presă organizațiile 
de partid din sectoarele If, V. 
serviciul administrativ, VIII, 
aeraj și X ai căror secretari 
sînt tovarășii Gheorghe Gena- 
ru, Constantin Bercea, loan 
Dodică, Mircea Matei, loan 
Ciornei, Gheorghe Giurgiu.

Organizațiile de partid au 
recrutat difuzori voluntari
re muncesc cu multă pasiune 
in direcția colectării abona
mentelor așa cum sînt tov.

■a-

Lu< ia Crișan, fosil Mihuț. Ma
ximilian Briscan, Irina Cri- 
tea. Ana Karoo de la mina. 
Elena Molnar și Eva Colda d“ 
la preparoțic.

Putem spune < <i presa esl< 
așteptata de o mare masă de 
salariați de la cele două uni
tăți. că în acest domeniu nu 
sint qreulați ; presa sosește ru 
regularitate la iimp, iar pro
gramul de difuzare de la 
chioșc corespunde, el fiind d1' 
la 6,30 — 9,30; 10,30 14;
16,30 17,30, o’eci cuprinde
toate schimburile. Iar respon
sabila chioșcului, Maria Gaia, 
iși face serviciul cu multa con
știinciozitate.

Cu toate 
obținute, 
să se 
puțin 
de salariat. Comitetul 
al minei, 
doar 33 
„Scînteia 
comitetul 
ziarul .JMunc * numai .'4 abo
namente. La ziarul ..Drumul 
socialismului" există doar 30 
dc abonamente, ceea ce, trebuie 
să recunoaștem. este nu țin 
față dc posibilități

Nu putem trece 
faptul că în cadrul 
proparațici lucrează un 
număr de ingineri 
cieni, iar numărul de 
mente la revistele --ocial-poli 
tice este foarte redus, Acestea 
ar putea li de un real folos 
in activitatea personalului cu 
pregătire mca'ie și superioară. 
Amintesc doar că la revista

rezultatele bum 
totuși nu s-a reușit 

realizeze obiectivul cel 
un abonament pe cap 

U.T.C. 
spre exemplu, un
de abonamente la 
tineretului".. La fel 
sindicatului are la

n vederer 
minei ș» 

mau- 
și tehni- 

abona-

„Era socialistă- avem numai 
4 abonamente.

Organizațiile de partid din 
sectoarele I, Investiții, ram
bleu, unde numărul de abona
mente este Insuficient, ar tre
bui să desfășoare o activitate 
mai concretă privind abono- 
rea salariaților h ziare ;i re
viste, pentru pătrunderea mai 
largă a cuvîntuiui tipărit al 
partidului în rJndnl ma-elor 
de cititori.

Pentru Îmbunătății e<> di bi
zarii presei la mina Petrila 
ar li necesar ca, chioșcul > - 
ziare să lie amplasat i:> în
doia exploatării, nu unde 
este acum, in afara incintei. 
Comitelui de partid si (indu
cerea administrativă i • x- 
ploatării or trebui >..»•
-urile necesare In acest
Și daca nu se supăra cineva, 
dau și o Sugestie: eXIMă o
cameră in sala d*1 ipel are 
cu ușurință ar putea h ' 
najolă chioșc pentru difuzare- 
presei, deoarece acum în a 
>e qăsește- un transformator 
de miră capacitate are ar 
putea fi mutat ir< oltr> pari»-. 
In acest fel s-ar asigura o 
mai bune elf uzare a presei,
abonatul ar ieși din baie, și- 
ar lua ziarul și In Iimpui 
scurtei odihne de după baie 
ar sta pe bancă și ar 'iii. 
Sper că această problemă se 
va rezolva în Ini-resul citi
torilor.

Ioan CARPEN 
miner, membru al comitetului 

de partid al minei Petri!»

„Sub flamuri 
de partid 

biruitoare"

Kotdăți intrate în librării
B. Delavrancea — Sultănica
H. P. Bengescu — Concert de muzică de 

Bach
( — Anunțul mortuar
Marinescu-Himu — Istoria literaturii eline
Petofi S. — Poezii și poeme
Karirithy Fr. — Alo ! cine-i acolo ?
Granes R. — Eu, Claudius împărat
Abatele Prevost — Manon Lescout
Philippide Al. — Poezii
Manda V. — Trubendal
D. Aime-Azam — Patima lui Gericault
Pop Simion — Sînt fiul lui Nan
M. Beniuc — Scrisori vol. 11.

Sini în orașul nostru o mul
țime de unități comerciale și 
fiecare din aceste unități arc 
firma ei, care de care mai 
cochetă. Deh. după gustul fie
cărui responsabil de unitate 
sau mai știu cu cui se dato
rează cochetăria acestor fir
me. Cert este că majoritatea 
acestor unități au firme lumi
noase, așa cum cere reclama 
comercială a zilelor noastre. 
Asta nu e rău, cred că nu in
comodează pe nimeni, dimpo
trivă, sînt bine venite. Dar ce 
te faci cu aceste așa zise fir
me luminoase, care după mi
ne, au costat bani și nu-și 
dovedesc eficiența. De ce ? Pe 
simplul motiv că nu ard. Sau, 
chiar dacă ard, au litere lip
să. Dacă s-ar încumeta cineva 
să Ie citească ar rîde cu „gura 
pină la urechi" dc ceea ce ar 
citi. Pe firme 1 Cîteva exem
ple loarte concludente. Com
plexul comercial din Aeroport 
are și o denumire; ziua cînd 
nb arde firma i se spune „Ve
nus", seara în schimb, cînd a- 
ceastă firmă ar trebui să-și 
arate scopul pentru care a 
fost montată citesc pur și sim
plu „enus". Să-mi fie iertat 
dar am căutat în dicționarul 
limbii române și n-am găsit 
nicăieri acest cuvînl. Imediat, 
la doi pași, unitatea de librărie 
cîl și autoservirea de alături, 
au firme luminoase care nu 
ard. Tot în acest grup de ma
gazine se găsește o unitate de 
textile denumită de cineva 
foarte inspirat „Florela". Dar 
ce să înțeleqi din această Flo
retă dacă seara nu vezi decît li
terele F și A. Las acest grup de 
magazine, și puțin cam indis
pus mă îndrept pe jos înspre 
centrul orașului, știind că aici 

• sînt unități mai multe. Să vă 
spun un secret. Mă consolam 
cu gîndul că ar li imposibil 
ca aici, in centrul orașului, și 
unde e cel mai mare vad co
mercial să se găsească ace
eași situație. Spre dezamăgi-

rea mea, aici om găsit map 
ritatca unităților comerciale 
cu firme luminoase descom
pletate. De pildă restaurantul 
„Mignon". De ce nu arde fir
ma? Asta, poale ne-o va spune 
responsabila localului. Să fie 
vreun secret? Eu unul știu 
un lucru că această firmă a 
costat bani, acești bani sin' 
ai noștri, ai tuturor, să nu-i 
lăsăm cheltuiti în van. Sau 
magazinul alimentar nr. 8. 
Aici pe colțul clădirii, O.C.L. 
Alimentara a fost foarte in
spirată, fixînd. un fel de re
clamă luminoasă. Acum în
să nu mai arde. Am intrat în 
magazin și am întrebat vînză- 
toarea de la raionul de dul
ciuri. Dumneavoastră știți că nu 
funcționează reclama lujninoasă 
de afară ? Vai, tovarășe dar se 
poate ? Veniți cu mine să vă 
arăt. Mi-a arătat un motoraș 
care intr-adevăr mergea dar 
reclama era tot în întuneric. 
In apropierea acestui maga
zin clădirea impunătoare, a 
poștei cu o firmă din patru 
litere din care nici una nu 
ardl Mai sînt și alte unități

care „șuiera" dc același cu
sur cum ar fi Alimentara nr. 4, 
restaurantul „Carpați", maq.i- 
zinul încălțăminte pentru co
pii, librăria „Iod Creanqu", 
magazinul de galanterie, uni
tatea ..Modern", hotelul lin!,, 
Cafe-bar. restaurantul Tic-Tac 
și multe altele.

Credem că atît cei vizați 
cit și cei care se simt cu.., 
„musca pe căciula" și mai a- 
les dacă se cred comercianti. 
să-și verifice firmele, să le fa
că să fie luminoase, aș.: cum 
inițial au fost construite. Pen
tru că aceste firme în primul 
rînd fac parte din reclami o- 
nităților unde au fost montate, 
și apoi ele înfrumusețează o- 
rașul dîndu-i o notă mai in
timă. Dacă ne gîndim bine a- 
ceste firme au costat și bani, 
foarte multi bani. Iar r’.acă 
au costat bani — să aducă fo
loase comerțului, orașului! 
Conducerile O.GJL. Alimentara, 
O.C.L. Industrial, T.A.P.L. șî 
alți factori vizați au obliga
ția să facă lumină in proble
ma... firmelor luminoase .

I. NOVAC

GALATI

® ingineri mineri — pentru fabrica de 
aglomerare

marii. & martie

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Capcană pentru gene
ral . Republica : Cînd se i- 
vesc zorile; PETRILA: Cu 
miinile curate; LONEA — 
Minerul: Procesul unei ste
le -, VULCAN: 12 oameni fu
rioși ; LUPENI — Cultural: 
Opiul >i bila ; Muncitoresc: 
Un adevăr pe jumătate ;

laminii , 17,00 Antena tinere
lului dezbate ; 17,30 Program 
muzical olerit salariaților dc 
lâ fabrica de hîrtie „Letca" 

Bacău 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert dc seară •, 24.00 
Buletin de știri ; 0 03—6,00
Estrada nocturnă.

MARII. 6 MARI IE

9.00 Teleșcoala. Biologie.Incepind din luna martie, 
în toate organizațiile U.T.C. 
din municipiul Petroșani 
desfășoară concursul: dc reci
tatori artistici Intitulat „Sub 
Hamuri de partid biruitoare" 
Organizat dc comitetul muni
cipal 
trage 
neri 
deri, 
merț, 
toate 
vea ioc fazele pe secție, sec
tor. clasă, se va desfășura fa
za pe școli. întreprinderi m 
fazele orășenești, urroind a 
faza municipala să se desfă
șoare in luna mai 1973.

La toate fazele, valoarea ar
tistică a recitatorilor va ti a- 
preciată de către jurii alcătu
ite din profesori de limba ro
mână, științe sociale, activiști 
U.T.C. fe baza unor criterii 
stabilite prin regulamentul 
concursului. Cei mai buni re
citatori vor li recompensați cu 
premii in obiecte și diplome, 
urmînd - i participe ia laz» 
țun’ețeană.

se

U.T.C.. concursul va ți
pe cei mai pasionați li
rei i taior i <un intreprin- 
insliluții. unitățile de ■ o- 
cooperație și școli de 
gradele. După ce vor a-

6,00 Muzica și actualități ; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei; 9,30 Atlas cultu
ral ; ~........................
10,05 ..Dragă mi-e 
— cîntece și jocuri ; 
Start la intersecție ;
Buletin de știri; 11,15 Reci
tal în doi — Elena Constan- 
tinescu și Thomas Luck;
11.30 Laudă ție in veci Româ
nie! ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intîlnire cu melodia
populară și interpretul pre
ferat ; 13,00 Radiojurnal ;
13.30 Concert de prînz ; l-t.00
Compozitorul săptămlnli; 
14,40 Cîntă Laura Lavric, Ni- 
colae Baluță și trio vocal 
din comuna Lechfața — Bis- 
trița-Năsăud; 15,00 Buletin 
dc știri ; 15,05 Radioenciclo- 
pedie pentru tineret ; 15,25
Opereta „Culegătorii dc ste
le" , 15,40 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 
Din folclorul muzical al po
poarelor ; 16,35 Cîntccul sap-

10,00 Buletin de știri ;
Oltenia"

10,30
11,00

10,00
10.05
10.10
10,15

10,55
11,05

a

(re-

pentru

9.30 Limba română (clasa
VlII-a);

Telex ;
Publicitate ;
Avanpremiera ;
Teleenciclopedia
luare);
Desene animale ; 
Telecinemuteca
copii. Vrăjitorul; 
Interpretul preferat. 
Dorin Anaslasiu (relu
are) ;

52 de inițiative in 52 
dc săptămîni (reluare);

13,00 Telejurnal;
17.30

12,25

18,00
13,05

Curs de limba rusă. 
Lecția a 43-a (reluare); 
Telex;
Publicitate

© 
matică 
ționări

ingineri absolvenți ai facultății de auto- 
sau electromecanică pentru reglaje, ac- 
și automatizări la serviciul A.T.M.

ingineri și tehnicieni în specialitățile :

Steaua polară.
ne dc orientare școlară 
și profesională ; 
Universitatea T.V.;
1001 de seri ;

19.30 Telejurnal.
Cincinalul înainte 
termen — cauză a 
trugului popor ,- 

20,00 Cîntccul săptaminii
Izvor dc frumusețe
Radu Șerban, pe ver
suri dc Aurel Storin ;

20,05 Avanpremieră •,
20,10 Reflector ;
20,25 Seară de teatru. Iubi

rea mea cu 
Constantin

21,45 Poșta T.V. ; 
22,00 24 de ore.

in lumea capitalului;
22.30 Gala maeștrilor.

de 
in-

de

zurgălăi de 
Munteanu;

Contraste

VREMEA
Valorile tempera tuni în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani -r 1 
grad : Paring — 5 grade.

Minimele : Petroșani — 
11 grade ; Paring 
grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 66 cm.

12

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în
chisă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipita
ții slabe sub forma de nin
soare. Vînt slab din secto
rul nordic.

construcții civile și industriale, mecanică — 
instalații utilaje — și electromecanică pentru 
urmărirea lucrărilor de investiții.

Condițiile de angajare, conform Legii nr. 12/1971. 
Relații se pot obține la serviciul personal din Combina

tul siderurgic Galați, telefon 30329.

Angajează urgent:
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.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Nicalae 

Dumitrescu, eliberată de E.M Lupeni. O declar nulă.
PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele 

Faur, eliberată <le Școala profesională Lupeni. O 
nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 
Dospina. eliberată do E.M. Uricani. O declar nulă.

Dorcl 
declar

Ștefan
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Noul ambasador al României ANVERS
în Japonia a prezentat

HELSINKI 5 — Trimisul 
Agerpres, Radu Gre- 

iransmile : Luni, și-a 
lucrările, la Dipoli, 
dc lucru constituit 

plenarei reu- 
privind 

Conferinței gene- 
•curopene pentru securi- 

•;i cooperare. Ședința a 
i condusă «le reprezentan- 

R.l Germania.
intervențiile lor. parii 

au aborda* aspecte 
e problematica con- 
nrimuliil punct nl a- 
confcrințci și, In 
• le principiile care 
â guverneze rclațiil

special 
ccanUj 
reluat 
grupul 
prin hotărîroa 
numi consultative 
pregătirea 
ral
iate 
fos1 
tul

în 
cipanții 
legate d« 
cretă a 
gendei 
special.

Intre state i sursele pentru 
«‘laborarea acestora. Din lu
ările «Ic cuvtnl dc luni re
zultă că s-a acreditat, în mă
sură cresrind.'i, ideea inclu
derii tuturor principiilor 
statuate do dreptul interna
țional A fost, do asemenea, 
i devatâ necesitatea exami
nări aprofundat<• a propun e- 
i dor neutru primul capitol 
al ordinii de zi. In scopul da 

se ajunge, prin concerta
ta o formulare acceptabi- 
pentru toți participanțH 
dezbateri.

T.narările Reuniunii Con- 
illalive vor continua marți, 

plenară.

scrisorile sale de acred tare
împăratului Hirohito

românești

TOKIO 5. — Coresponden
tul Agerpres, F. Țuiu. trans
mite : Noul ambasador al 
Republicii Socialiste Româ
nia în Japonia. Nicolae 
nanțu. a prezentat, luni 
mineața. scrisorile sale 
acreditare împăratului 
rohito.

Cu acest prilej, a avut 
o convorbire cordială, 
cursul câreii
român a transmis din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste

loc 
în 

ambasadorul

România. Nicolae Ccaușescu, 
cele mai bune urări de sănă
tate împăratului Japoniei și 
urări de prosperitate pentru 
poporul japonez. împăratul 
a mulțumit, apoi a transmis, 
la rîndul său, cele mai bu
ne urări președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România și a asi
gurat pe noul ambasador ro
mân de sprijinul său pentru 
îndeplinirea misiunii pe care 
o are în Japonia.

V-5

r

%
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LONDRA
se exploatează anual 
zi. Dar și aici pentru 
de mari cantități de

milioane tone deirca 250
se ajunge la straturile de 

pămint. Gropile formate sini

In R.D. Germană 
parte din exploatări la 
sint necesare escavări 
închiderea exploatărilor umplute cu pămint și se procedează la împădurirea solului 
sau acolo unde nu exista altă soluție, gropile devin lacuri.

IN FOTO : Fscavarea lignitului la o exploatare la zi din R.D. Germană.

BRUXELLES 5 (Ager
pres). — In cadrul ciclului 
dc seri culturalo consacra
te României, organizate dc 
ziarul belgian „Volksgazct" 
și dc organizațiile dc tu
rism «lin Belgia, la Anvers 
a avut loc o gală <le fil
me românești. Au fost pre
zentate filmele „Rapsodia 
Română" și Eforie", care 
s-au bucurat «le succes. La 
această manifestare au fost 
prezenți ministrul educa
ției naționale flamande, 
W. C'alcwacrt, alți repre
zentanți ai vieții politice 
și culturale «lin .Anvers, un 
numeros public. A fost, «lc 
asemenea, dc față amba
sadorul României la Bru
xelles, Alexandru Lăză- 
rcanu.

I•E SCURT
• Președintele Uganda!,' lai 

Amin, <i ordonai afric«mizarea 
imediata a majorității între
prinderilor șl societăților eco
nomice și comerciale slVuine, 
cu excepția băncilor, anunța 
postul de radio ugandez, relu
at de agențiile Associated 
Press, Reulcr și United Press 
International.

(j) Luni, la Vientiane s-au 
întrunit din nou subcomitete
le pentru problemele politice 
și militare create de părțile 
laoțlene în scopul aplicării A- 
cordului d? restabilire a păcii 
și înțelegere naționala in Laos, 
document semnat la 21 februa
rie.

„Căminul Gemal Biedici

etică Vera Panova. Prozatoa
rea Și-a clștlgat o largă popu- 
Idillale o dată cu apariția, in 
1916. a romanului „Tovarăși 
«le «Iruin", căruia i-au ur
mat alte romane și nuvele a- 
preclate «le cititorii sovietici 
și dc peste hotare.

• Un mare incendiu a iz- 
bm mt in localitatea sud-co- 
reeană Masau, mistuind sute 
de prăvălii, ateliere și 10 imo
bile. Extinderea focului, care 
a durat șase ore, a fost favo
rizată de un vini puternic.

LONDRA 5 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite : Luni, 
în marca sală Olympia din 
Londra s-a deschis cea de-a 
50-a ediție jubiliară a Tîr- 
gului internațional „Căminul 
ideal". La actuala ediție par
ticipă mai multe sute de fir
me și întreprinderi din nu
meroase țări, printre care și 
din România.

Întreprinderile românești 
participa cu o expoziție pro
prie, care ocupă o suprafață 
de 420 metri pătrați. Varie
tatea si înalta calitate a o- 
biectelor prezentate de țara 
noastră — garnituri de mo
bilă. frigidere, aragazuri și 
alte articole de menaj, co
voare, porțelanuri, sticlărie 
și cristaluri, obiecte de arti
zanat. produse .agroalim enti
re — ilustrează realizările e- 
conomiei românești.

La festivitatea de deschi
dere a tîrgului a participat 
Regina Elisabcta a Il-a. La 
intrarea în expoziția româ
nească, suverana Angliei a 
fost salutată de ambasadorul 
României la Londra, Pretor 
Popa, care, apoi, i-a prezen
tat principalele exponate. 
Regina Elisabeta a apreciat 
frumusețea costumelor na
ționale. coloritul și finețea 
covoarelor. ca și înalta ca
litate a garniturilor de mo
bilă expuse.

a sosit în India
5 — Corespon-

Morco-
Agenția 

preșe- 
Exccutiv 
, Gemal 

sosit, în fruntea

♦--------

Acte
de violentă

in
Irlanda de Nord

LONDRA 5 (Agerpres). — 
In Irlanda de Nord se cons
tată o recrudescență a acte
lor de violență. Duminică, 
patru persoane și-au pierdut 
viața, iar mai multe au fost 
rănite in cursul unor aten
tate cu bombe și schimburi 
de focuri între trudele bri
tanice și elemente înarmate.

La Belfast s-a anunțat că 
poliția și trupele britanice 
din Irlanda de Nord’au luat 
măsuri severe de securitate, 
asteDtîndu-se la creșterea 
tensiunii, pe măsură ce se a- 
proprie data referendumului 
asupra statutului viitor al 
provinciei, programat sâ se 
desfășoare joi.

Tunisia
In Tunisia, deșertul înaintea

ză an de an întinzîndu-și du
nele, reducind terenurile ferti
le. Astăzi, o pătrime din ța
ră este deșert sau semide- 
șerî. Un lanț de munți des
parte nordul înverzit de te
renurile fertile din centrul 
și sudul țârii supuse ca
priciilor vremii, aceste tere
nuri amintesc de anumite re
giuni ale Australiei. Acolo 
înaintează deșertul.

Precipitațiile slnt, canti
tativ, extrem de variate. In 
medie, la fiecare cinci sau 
șase ani bîntuie o secetă ca
re provoacă moartea a 20 la 
sută din numărul oilor și o- 
bligă la tăierea unui număr 
asemănător, compromițînd 
reproducerea și creșterea ce
lor care supraviețuiesc. Se 
pot produce și inundații. In 
1969, ploi torențiale au pro 
vocat 540 de morți și peste 
250 000 sinistrați.

Tntr-o regiune din centrul 
țării, dunele au acoperit cu 
nisip aproape 20 000 de hec
tare de teren arabil. Deocam
dată. aceste terenuri sînt 
pierdute.

In ce ritm se întinde Sa
hara ? Poate fi ea oprită, 
sau chiar dată înapoi ? Gu
vernul tunisian, cu ajutorul 
Programului O.N.U. pentru 
dezvoltare, participă la o se
rie de proiecte pentru a găsi 
răspuns la aceste întrebări 
Totodată, el se străduiește să 
îmbunătățească culturile cp

Rezultatele primului tur de scrutin
BELGRAD 

dentul Agerpres. S. 
vescu, transmite : 
TANIUG anunță că 
dintele Consiliului 1 
al R.S.F. Iugoslavia, 
Biedici, a 
unei delegații. în capitala in
diană. New Delhi, prima e- 
tapă a actualului său tur
neu în care va mai vizita 
Sri Lanka. Malayezia. Singa
pore. Australia și Bangla
desh.

Congresul Sindicatelor
LONDRA 5 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae 
Plopeanu, transmite : Luni, 
in Central Hali din Palatul 
Westminster a avut loc con
ferința extraordinară a Con
gresului Sindicatelor Brita
nice, menită, după cum a de
clarat Victor Feather, secre
tar general al T.U.C., 
stabilească 
economică 
dispută cu

„să 
care va fi politica 
a sindicatelor în 
guvernul". La con-

ferință au participat peste 
1 000 delegați. reprezentînd 
aproape 10 milioane 
brii.

Hugh Scanlon, ca și 
roși alți vorbitori, a 
că documentul prezentat de 
Consiliul general al T.U.C. 
..oferă o alternativă construc
tivă la politica guvernului", 
dar „este neclar în ceea ce 
privește căile prin care să 
se efectueze opoziția față de 
guvern".

mem-

nurae- 
arătat

Evoluția situației militare 
din Cambodgia

CAMBODGIA 5 (Agerpres). 
Știrile privind evoluția si
tuației militare din Cambod- 
gia relevă că, în această ța
ră, forțele patriotice khmere 
au continuat să lanseze nu
meroase ; 
de succes 
lor regimului de 
Penh.

.Astfel, atacuri 
ale patrioților au 
în imediata apropiere a 
șului Pnom Penh. unde în zona 
Spean Dach, au fost scosi din 
luptă peste 250 de militari 
inamici și a fost capturată 
o cantitate de peste 10 tone 
de materiale de luptă.

atacuri încununate 
; împotriva trupe- 

la Pnom

puternice 
avut loc 

a ora-

peIn zona Neak Luong și 
malurile fluviului Mekong, 
forțele de eliberare și-au in
tensificat 
posturilor lonnoliste, scoțînd 
din luptă peste 100 de mi
litari și scufundind două am
barcațiuni. In regiunea șo
selei naționale nr. 2, forțe 
de eliberare din provincia 
Takeo au atacat pozițiile i- 
namice dc Ia Chambak și Da- 
mnak Reachea. Unor puter
nice bombardamente de ar
tilerie au fost supuse pozi
țiile lonnoliste din preajma 
orașelor Kompong Thom și 
Kompot.

presiunea asupra

luptă împotriva
realiere și creșterea anima
lelor în aceste regiuni.

In Tunisia, eroziunea da
tează din timpul ocupației 
romane. Instalîndu-și pute
rea. romanii au întreprins 
vaste lucrări împotriva ero
ziunii, mai ales sub forma 
conservării apei și a culturi
lor în terase. In prezent, a 
devenit necesar sâ se găseas
că mijloacele pentru fixarea

întîmplă cu turmele de ca
pre.

Reglementarea pășunilor 
cu ajutorul cooperativelor 
sprijinită pc o nouă legisla
ție, ar furniza, remediul cel 
ma bun. Crearea de rezerve 
furajere care să permită re
facerea și îmbunătățirea pă
șunilor se dovedește esen
țială. Asolamentul, puțin răs- 
pîndit în sudul țării, trebuie

DIN PRESA STRĂINĂ

dunelor. Formarea deșertu
lui face obiectul unor studii 
tehnice. Ca urmare a acestor 
studii, acum se poate preve
dea direcția și viteza pro 
babilă a deplasării nisipuri
lor.

In sudul țării, oamenii de
seori ridică adevărate ziduri 
de pâmlnt în jurul unor plan
tații de cactuși, principala cul
tură furajeră. Ei construiesc 
aceste ziduri cu mîinile.

O atenție deosebită se a 
cordă îmbunătățirii rasei tur
melor de oi. In mod tradițio
nal, s-a acordat atenție nu
mărului, nu calității. Mult? 
se reproduc la întlmplarc, 
turmele numără prea mulți 
berbeci, slnt alcătuite în ma
joritate din ovine bătrîne 
sau bolnave. Același lucru se

generalizat.
O mare parte a acestor 

observații sînt valabile șl 
pentru faună. In urmă cu o 
sută de ani, struții, gazelele, 
antilopele și hienele erau în 
număr mare în sudul țării 
Ele au dispărut seu sînt 
practic amenințate cu dispa
riția. Agilitatea a permis 
gazelei și antilopei să supra
viețuiască — cu greu — pînă 
in prezent.

Căutarea de apă continuă. 
Tunisia centrală ascunde în 
pămîntul ei întinse pînze 
freatice. Din nefericire. ele 
slnt foarte sărate. Timp do 
cîțiva ani a fost urmărită 
comportarea diverselor cul
turi. Multe suportă surprin
zător de bine irigațiile, deși 
randamentul lor scade, așa

sau

Ti,raiiii ■ PatrnTani tirada ReDublicii Nr. 90 telefon i 1662

al alegerilor legislative
PARIS 5 — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : La Paris au fost da
te publicității rezultatele pri
mului tur de scrutin al alege
rilor legislative, desfășurate 
duminică. 4 martie, in 473 de 
circumscripții din metropolă și 
17 de peste mări. Din totalul

celor 29 723 551 a'e alegători 
înscriși pe listele electorale, 
s-au prezentat la vot 24 144 9(56 
(81,23 la sută), numărul sufra
giilor exprimate fiind de 
23 605 973 (79,41 la sută). Lup
ta strinsă care s-a desfășurat 
intre diferitele formații politice 
a fost reflectată în alegerea,

Voiul chilienilor exprimă consolidarea 
pozițiilor Unității Populare

SANTIAGO DE CHILE 5 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: Pină luni 
seara, rezultatele alegerilor 
parlamentare a'esfașurate du
minică in Chile erau in linii 
mari cunoscute, cu excepția 
celor din provincia Santiago, 
unde despuierea urnelor a fost 
mai dificilă din cauza număru
lui mare de sufragii exprimate. 
Aceste rezultate reflectă o 
t(*ndintă de sporire a număru
lui de mandate deținute de 
coaliția Unității Populare in 
cele două Camere ale Parla
mentului chilian.

Se cere a fi subliniată, in 
primul rina, dinamica voturi
lor exprimate la consultarea 
electorală de duminică. D 
la alegerile prezidențiale din 
1970, Unitatea Populară obți
nuse 36,2 la sută din totalul 
voturilor, in prezent aprecieri
le (cu o oarecare marjă de a- 
proximalie). nefiind cunoscute 
încă rezultatele oficiale din

provincia Santiago, indică, 
pentru forțele populare, un 
procentaj de aproximativ 40 
la suta. O importantă deosebită 
au, ca semnificație politica, a- 
legerilo de senatori. In Senat, 
25 din reprezentanți nu au in
trat în circuitul alegerilor, 
mandatele lor neajungind încă 
la scadentă. Din celelalte 25 
de mandate, disputate în cursul 
alegerilor de duminică, Unita
tea Populară avea opt, 
USOPO (Uniunea Populară — 
grupare independentă de 
stingă) — 1, iar partidele de 
opoziție — 16. Potrivit rezul
tatelor 
seara, 
ciștigat 
tori in 
duminică, la care s-a? mai pu
tea adăuqa alte două posibile 
mandate in provincia Santiago. 
Coaliția de dreapta — așa- 
numita „Conlederatie a De
mocrației" — obținuse, pină 
luni seara, un număr de II 
locuri de senatori.

cunoscute fină luni 
Unitatea Populară a 
nouă locuri de sena- 
cursul alegerilor ne

încheierea reuniunii miniștrilor 
de finanțe din 

ale C.
țările membre 
E. E.

din Franța
♦

® Ministrul afacerilor ex
terne al Cehoslovaciei, Bohu- 
slav Chnoupek, a sosit luni 
la Belgrad, intr-o vizită ofici
ală de patru zile.

< La Phenian s-a anunți! 
că guvernele R. P. D. Coreene 
și Republicii Gambia an ho- 
tărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasa
dă.

ț) Un pas concret a fost 
făcut in direcția înfăptuirii re
formei agrare în India. Came
ra populară a Parlamentului a 
adoptat o rezoluție în care se 
pronunță in sprijinul aplicării 
de calre guvern a măsurilor 
privind stabilirea unor limite 
pentru proprietățile funciare.

deîn cadrul acestui prim tur 
scrutin, a unui număr de depu- 
tali mdi mic decit la alegerile 
din «inii precedenți. Ziarul 
„Le Monde" informează c3, în 
cadrul alegerilor a'e duminică, 
numai 59 de candidați au reu
șit să obțină majoritatea abso
lută necesară desemnării lor 
în forul legislativ al tării, in 
vreme ce in 1967 și în 1968 
acest număr se ridica, numai 
în metropolă, la 72 și, respec
tiv, 144.

In ce privește rezultatele 
obținute in cadrul alegerilor 
de principalele forte politice, 
Partidul comunist a întrunit 
21,29 la sută din voturi, în 
favoarea sa exprimindu-se 
peste 5 milioane de alegători ,■ 
Partidul socialist a obținut 
19,16 la sută a'in sufragii, iar 
celelalte formații de stingă — 
6,04 la sută. Astfel formațiile 
stingii au obținut în total 
46,49 la sută din voturi.

In ce privește grupările din 
cadrul majorității guvernamen
tale, Uniunea Democraților 
pentru Republică (U.D.R.) a 
obținut 24 la sută din voturi, 
republicanii independenți — 
7,01 la sută, Centrul Democra
ției și Progresului — 3.81 la 
sută, alte formații ale majori
tății — 3,30 la sută. Mișcarea 
reformatoare a înregistrat 12,56 
la sută din sufragii, îar altor 
grupări le-au revenit 2,79 la 
sută din totalul voturilor.

FAPTUL

BRUXELLES 5 (Agerpres). 
— Duminică noaptea s-au 
încheiat, la Bruxelles, lucră-

Saharei
cum era de așteptat. Stropit, 
sorgul își pierde frunzele, dar 
rezistă. Cu pepenii și roșiile 
rezultatele au fost pînă 
prezent mulțumitoare.

Cu ajutorul ordinatoare
lor, tunisienii elaborează as 
tăzi modele pentru fiecare 
regiune a țării, în funcție de . 
o serie de factori : capitaluri 
necesare dezvoltării, efecti
ve de lucrători pregătiți din 
punct de vedere profesional, 
prezența și prețul apei.

Esențială este și îmbună
tățirea metodelor de iriga 
ție. Anumiți experți susțin 
că două treimi din apa folo
sită se pierde datorită în
trebuințării defectuoase. For
marea tinerilor progreaseazâ 
rapid. Anual, circa 120 de 
tineri încep să lucreze cău- 
tînd să convingă pe vîrst- 
nici să adopte practicile mo
derne de asolamcnt, însilo- 
zare, fertilizare a terenurilor, 
credere a turmelor etc.

Gradul de îmbunătățire la 
care Tunisia se poate aștep 
ta în sudul tării ridică o pro 
blemâ foarte controversată. 
„Această țară are de învins 
dificultăți pentru a le rezol
va pe cale individuală, afir
ma un agronom. Progresele 
vor veni de no urma unei ac
țiuni comune, cu ajutorul co
operativelor".

în

„Prc-investiment Newis" 
(Publicație a programului 
O.N.U. pentru dezvoltare)

© Ministrul de externe al 
Norvegiei, Dagfinn Vaarvik, 
a declarat că tara sa nu își va 
sacrifica interesele agricole 
pentru a obține accesul pro
duselor puternicei sale indus
trii de prelucrare a peștelui 
pe piețele țărilor membre ale 
G.E.E.

© Regele Iordaniei. Hussein, 
a ratificat sentința de con
damnare la moarte pronunțată 
împotriva liderului organizației 
„Al Fatah". Mohammed Daud 
Odeh Abu Daud — precum și 
a altor 20 de palestinieni, în 
baza acuzației de acțiuni sub
versive, anunță agențiile MEN, 
Reuter și France presse, care 
citează surse oficiale din Am
man.

• In prezența delegaților 
Comisiei internaționale pentru 
control și supraveghere, pre
cum și ai Comisiei militare 
mixte cvadripartite, luni, pe 
aeroportul Gia Lam din Hanoi, 
reprezentanți ai Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au 
predat, reprezentanților S.U.A.. 
26 de militari și patru cetățeni 
civili americani, precum și doi 
filipinezi capturați în Vietna
mul de sud.

• Agenția TASS informea
ză că la Leningrad a încetai 
din viață. în vîrstă de 68 de 
ani, cunoscuta scriitoare sovi-

@ Tradiționalul carnaval de 
la Rio de Janeiro n,u își dez
minte, nici in acest an, un 
alt aspect al său, paradoxal, 
respectiv numărul mare de ac
cidente înregistrate în perioa
da festivităților. Incepînd de 
sîmbătă, relatează agenția 
France Presse, 48 persoane 
și-au pierdut viața, majoritatea 
in urma unor accidente ruti
ere, iar alte 3 155 persoane, 
rănile sau suferind de diverse 
boli,, au fost spitalizate.

® Tribunalul din Djakarta 
l-a condamnat, luni, la moar
te pe M. Munir, membru in 
Biroul Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Indonezia, interzis 
dc autorități, informează a- 
genția TASS. M. Munir a 
fost acuzat de participare la 
„complot".

Peste 100 de întreprin
deri / industriale din regiu
nea orașului Milano vor fi 
acționate în justiție sub a- 
cuzarea de a fi poluat apele 
rîurilor Lambro, Sevesp șl 
Redefossi. Gradul de poluare 
al acestor rîuri a atins un 
nivel care pune în pericol 
culturile agricole învecinate 
și fauna acvatică. Prezența 
substanțelor toxice în aceste 
rîuri prezintă pericol și pen
tru om.

g) In capitala statului Sri 
Lanka au luat sfîrșit lucrări
le celui de-al XI-lca Congres 
al Federației organizațiilor 
tineretului comunist și pro
gresist din această țară.

DIVERS PE GLOB

rile reuniunii miniștrilor de 
finanțe din țările membre 
ale Pieței comune în care 
au fost examinate o serie de 
probleme legate de actuala 
criză monetară occidentală. 
Intr-un comunicat, dat publi
cității la sfîrșitul reuniunii 
se arată că, după părerea ex- 
perților financiari ai C.E.E., 
actuala manifestare a crizei 
monetare se datorează, în 
principal, acțiunilor specu
lative înregistrate pe piețele 
de schimb occidentale. Tot
odată, se consideră că pro
punerile făcute dc către Co
misia C.E.E. privind adopta
rea unor măsuri concertate, 
în primul rînd flotarea mo
nedelor, precum și existența 
fondurilor comune de rezervă 
formează „o bază adecvată 
în vederea definirii unei po
ziții comune". Printre măsu
rile de actualitate imediată, 
comunicatul amintește «hotă- 
rîrea ca, la 6 și 7 martie, sâ 
aibă loc o reuniune a Comi
siei monetare a Pieței 
mune în 
deze la o 
liată a 
te. De 
acestei 
vocată 
ciparea 
cidentale.

Descoperirea a trei tone 
de țigări de contrabandă

ROMA (Agerpres). — Au
toritățile vamale din Na
poli au descoperit trei tone 
«le țigări de contrabandă, 
in valoare de 50 milioane 
lire, ascunse în lăzi mari 
de lemn pc care era scris 
„mobilă". Lăzile erau ex
pediate din New York pen
tru trei destinatari, ale 
căror nume nu figurau în 
cartea de telefon — ceea ce 
a determinat autoritățile 
vamale sâ verifice conținu
tul lăzilor.

au, în permanență, valize
le făcute. Primul cutremur 
a avut loc la 24 noiembrie 
1972 și a durat 18 secunde, 
avind o intensitate dc 9 
grade pc scara Mercalli. Dc 
la această dată, mișcările 
seismice cotidiene sint c- 
valuatc la 4 sau 5 grade. 
Economia întregii regiuni 
este in pericol și locuitorii 
au solicitat credite din par
tea guvernului pentru a 
compensa urmările acestui 
fenomen natural.

Rinichi artificiali 
dimensiuni mici

de

Mișcări seismice... coti
diene

5. — De patru 
localitatea italiană 

un

ROMA 
luni, în 
Ascoli Piceno, are loc 
cutremur in fiecare zi. Lo
cuitorii dorm îmbrăcați și

WASHINGTON (Ager
pres). — Un rinichi arti
ficial pe care pacientul poa
te să-1 ia pretutindeni a 
(ost pus la punct dc doi 
cercetători americani. Spe
cialiștii in boli de rinichi.

dr. 
un

An
ri-

dr. Morton Maxwcl și 
Arthur Gordon, de la 
centru medical din Los 
geles, 
nichi 
siuni
18 kg .
tin decit aparatele cu am
plasare fixă existente pi
uă in prezent.

au confecționat 
artificiali de dimen- 
mici, care cîntăresc 
și care costă mai ief-

Floi și căderi de zăpadă 
în Siria

DAMASC (Agerpres). — 
rloi abundente și căderi de 
zăpadă au fost înregistrate 
pc întreg teritoriul sirian. 
Pc alocuri, zăpada a atins 
o grosime de 25 cm. Circu
lația pe șoseaua interna
țională Damasc — Beirut, 
prin trccătoarca Dahr al 
Baidar este întrerupta, iar 
șoseaua Damasc — Mar- 
jayun — Beirut este greu 
practicabilă.

Subuu)'stea Pelrosin

recent salon internațional nautic, 
a salonului nautic.

Barcclona s-a desfășu rat 
FOTO : Vedere generală

co- 
care să se proce- 

examinare deta- 
propunerilor existen- 
asemenca, în cursul 

sâptămîni va fi con- 
o reuniune cu parti- 
principalelor țări oc-

ACCIDENT AVIATIC
PARIS 5 (Agerpres). — In 

urma accidentului de avion 
care s-a produs Juni dupâ- 
amiază în apropiere de Nan
tes și-au pierdut viața cinci
zeci și trei de personae. O 
știre difuzată imediat după 
catastrofă anunța că acciden
tul s-ar fi datorat unei ex
plozii produse la bordul a- 
vlonului în timp ce se afla 
în zbor.


