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încheierea lucrărilor celei de-a IX-a 
Conferințe a Uniunii Asociațiilor

Studenților Comuniști din România
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Mult iubite și stimate 

tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU
Intrunită in atmosfera de muncă însuflețită 

a întregului popor pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, a sarcinilor de plan pe 
anul 1973 — an hotăritor pentru indeplinirea 
cincinalului înainte de termen —, cea de-a 
IX-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, desfășurindu-și 
lucrările in lumina prețioaselor indicații cu
prinse in vibranta dumneavoastră cuvintare 
rostită la deschiderea forumului studențimii, a 
analizat, in spirit comunist exigent, întreaga 
activitate a organizației noastre și a stabilit 
sarcinile de viitor, organic legate de făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Conferința a reafirmat, intr-o unanimă a- 
deziune de inimi și conștiințe, atașamentul 
totcl al studențimii la politica internă și ex
ternă, marxist-leninistă, a Partidului Comu
nist Român, care întruchipează cele mai înal
te idealuri și aspirații ale comuniștilor, voin
ța întregului popor, politică închinată 
floririi multilaterale a patriei, cauzei 
mului, păcii și progresului social in 
li -ne.

Dind glas sentimentelor profunde 
le nutrește întregul tineret universitar, 
manifestare de puternic entuziasm, 
rința noastră a exprimat dragostea fierbinte 
și inalta prețuire față de conducerea partidu
lui, față de dumneavoastră, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija stărui
toare pe care o manifestați față de moderni
zarea școlii superioare, pentru unirea sa or
ganică cu producția și știința, pentru îndru
marea statornică a întregii activități a Aso
ciaților Studenților Comuniști și pregătirea te
meinică pentru profesie și viață a viitorilor 
specialiști.

Stabilind, in spiritul hotăririlor partidului 
și al prețioaselor indicații pe care ni le-ați 
dat in Conferința noastră, direcțiile și sarci
nile Asociațiilor Studenților Comuniști, confe
rința a adoptat un program concret de ac
țiune îndreptat spre integrarea și mai activă a 
întregii studențimi in viața economică și so- 
cial-politicâ a patriei spre formarea și afir
marea fiecărui student ca militant activ in 
înfăptuirea neabătută a vastei opere de e- 
dificare a României socialiste.

Sintem hotâriți să răspundem grijii și dra
goste- cu care sintem înconjurați de partid 
de clasa muncitoare și de intregul popor 
printr-un efort continuu, responsabil, de a ne 
ridica permanent nivelul pregătirii de specia
litate și politice, prin activitatea efectivă in a- 
telierele-școală, in fabrici și uzine, pe marile 
platforme industriale, in unități agricole, in 
școli și instituții cultural-sociale, să facem din 
întreaga noastră muncă și comportare dova
da supremă a conștiinței de fii credincioși ai 
patriei noastre socialiste, să ne consacrăm în
treaga energie și capacitate de muncă creș
terii bunăstării materiale și spirituale a popo
rului nostru, viitorului comunist al României.

Asociațiile vor milita pentru cultivarea in

în- 
socialis- 
intreaga

pe care 
intr-o 

Confe-

rindurile tuturor studenților a sentimentelor 
de profund patriotism socialist, de prețuire a 
glorioaselor tradiții revoluționare ale clasei 
muncitoare și partidului, a realizărilor istori
ce obținute de poporul nostru in anii cons, 
trucției socialismului, a devotamentului față de 
Partidul Comunist Român - conducătorul în
cercat al poporului —, a spiritului de dărui
re și abnegație cu care trebuie să slujească 
interesele și aspirațiile națiunii noastre so
cialiste.

In numele tuturor studenților - români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități - de
legații la cea de-a IX-a Conferință a Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România incredințează conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră personal, stimate to
varășe secretar general, că hotărirea lor de a 
munci fără preget, de a acționa permanent 
in spiritul normelor vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socialiste, care au 
fost incorporate organic in Statutul organi
zației noastre comuniste, va primi pretutin
deni acoperire prin fapte, că promoțiile pre- 
gătite de școala superioară românească, pe 
baza principiilor materialismului dialectic și 
istoric, a celor mai înaintate cuceriri ale ști
inței și tehnicii contemporane, vor îndeplini cu 
dăruire și competență sarcinile majore ce le re
vin in procesul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

îndeplinind năzuința tuturor studenților de 
afirmare si mai puternică in întreaga lor ac
tivitate social-politică, a spiritului revoluțio
nar, Conferința a adoptat in unanimitate ho- 
târirea ca organizația noastră să se nu
mească de acum înainte Uniunea Asociați
ilor Studenților Comuniști din România, de
numire care dă expresie menirii organizației 
noastre și angajamentului nostru ferm de a 
ne consacra toată energia înfăptuirii idea
lurilor partidului și poporului - făurirea vi
itorului comunist al României.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că vom acționa cu fer- 
mitate revoluționară în vederea îmbunătățirii 
continue a stilului și metodelor de muncă ale 
Asociațiilor Studenților Comuniști, a transfor
mării lor in adevărate colective de muncă și 
de lu ită pentru formarea și educarea comu
nistă a tuturor studenților, făcind astfel să 
crească necontenit contribuția organizației 
noastre comuniste la înfăptuirea sarcinilor 
puse de partid in fața învățămintului superior.

Făgăduim, luind pildă și tărie din munca 
neobosită, pătrunsă de un însuflețitor patrio
tism. a partidului comuniștilor, a dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fim la înălțimea răspunderii pe care ne-a 
incredințat-o partidul și poporul, să răspun
dem cu entuziasm revoluționar și dăruire pa
triotică chemării ce ne-ați adresat-o in con
ferință, să slujim zi de zi, fără preget, toată 
viața, patria, poporul, partidul, comunismul.

CONFERINȚA A IX-A A UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI 

DIN ROMÂNIA

Sîmbătâ au luat sflrșit lu
crările celei de-a IX-a Con
ferințe a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, ale cărei lucrări au 
stat sub semnul înaltelor exi
gențe. ale recomandărilor cu
prinse în cuvîntarea secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vibrant mesaj adresat studen
ților de a se pregăti temei
nic pentru a fi demni conti
nuatori ai înfăptuirilor po
porului nostru, oameni de nă
dejde ai societății noastre so
cialiste, care să trăiască și să 
muncească in chip comunist, 
îndemn însuflețitor de a-și 
aduce o contribuție tot mai 
activă la înfăptuirea întregu
lui program de ridicare a pa
triei pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Largul forum reprezentativ 
al studențimii noastre a ana
lizat in acest spirit, cu înaltă 
responsabilitate comunistă, 
Întreaga activitate de pină a- 
cum a organizației revoluțio
nare a tineretului universi
tar, rolul și sarcinile de ma
re răspundere care îi revin 
în făurirea omului nou, înain
tat al națiunii noastre, in 
procesul construirii societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

In plen și în comisii. în 
timpul celor două zile de lu
crări, cei 137 participanți la 
dezbateri âu evidențiat ade
ziunea deplină a delegaților, 
și, prin ei, a întregii studen
țimi la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, 
dragostea și prețuirea lor 
profunde față de partid și 
conducerea sa, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. A 
reieșit cu pregnanță ca prin
cipală concluzie faptul că ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită la deschi
derea conferinței, constituie 
un amplu și cuprinzător, pro
gram de lucru pentru organi
zația revoluționară a studen-

țimii, care trebuie să se re
flecte în documentele prezen
tate spre aprobare conferin
ței, în întreaga activitate a 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România.

In partea a doua a ședin
ței de sîmbătă dimineața, du
pă încheierea dezbaterilor ge
nerale, conferința a aprobat 
în unanimitate Raportul și ac
tivitatea Consiliului U.A.S.C.R., 
Raportul și activitatea Comi
siei de Cenzori. Conferința 
și-a însușit, de asemenea, în 
unanimitate, modificările pro
puse — împreună cu obser
vațiile delegaților — la sta
tutul U.A.S.C.R., împuterni
cind noul organ de conduce
re de a le revedea in deta
liu spre definitivare.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm, participanții la 
conferință au aprobat ’n u- 
nanimitate, conform propune
rilor făcute de studenți, și ca
re au întrunit adeziunea în
tregului tineret universitar 
și a delegaților lor, schimba
rea denumirii organizației în 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România 
— denumire care reflectă ne
mijlocit caracterul revoluțio
nar, militant al activității pe 
care o desfășoară U.A.S.C.R. 
din țara noastră.

In aceeași deplină unani
mitate a fost adoptată Re
zoluția Conferinței a IX-a a 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști care, în spi
ritul hotăririlor Congresului 
al X-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., a indica
țiilor secretarului general al 
partidului, direcționează în
treaga activitate a organiza
ției studenților comuniști, sta
bilește modalitățile concrete 
de acțiune pentru creșterea 
aportului asociațiilor la mai 
strînsa legare a învățămîntu- 
lui cu cercetarea și produc-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cuvîntul studentului
Lucian Moga

In cuvîntul său, Lucian Mo
ga, vicepreședinte al Consiliu
lui U.A.S.C. — Institutul de 
Mine Petroșani, a spus : Am 
înțeles pe deplin chemarea a- 
dresată nouă de secretarul ge
neral al partidului, de a o- 
rienta cercetarea științifică a 
studenților spre problemele 
majore ale producției. In ulti
mii ani. studenții au adus re
ale contribuții la cercetarea și 
aplicarea în practică a unor 
teme majore ale industriei mi
niere, preocupări care fac do-

vada unei munci susținute, a 
unor căutări și metode noi, 
solicitate de exploatările mi
niere și institutele de cerce
tări. Proiectele de diplomă ale 
absolvenților au rezolvat și 
rezolvă probleme ale cercetă
rii și producției, ele materia- 
lizînd numai teme solicitate 
de unitățile miniere. Din a- 
cest semestru, am hotărit, îm
preună cu conducerea institu
tului, ca și temele proiectelor 
de an să fie axate pe proble
me de producție.

0 măsură de maximă importanță pentru 
participarea nemijlocită a specialiștii or 
la soluționarea problemelor producției

PENTRU OAMENI, PENEIÎII SOCIETATE
Un prim avantaj care va de

curge din aplicarea prevederi
lor recentului Decret privind 
stabilirea normelor unitare de 
structură pentru unitățile e- 
conomlce, este acela al parti
cipării nemijlocite a specia
listului ‘ 
La 
ni ere 
bataj, 
de 
gat un plus de potențial cre
ator și de energie. Pe de al
tă parte, specialistului — 
giner, tehnician, maistru 
i se deschide cîmpul unei ne
limitate valorificări a cunoș
tințelor dobindite, vaste posi-

nemijlocite
in munca productivă, 

exploatările
pentru 
pentru 

muncă va

noastre 
fiecare 
fiecare 

fi

in-

bilități de afirmare pe plan pro
fesional. Orientarea specialis
tului spre producție, atraqerpa 
lui în rezolvarea unor cerin
țe de care s-a cam îndepărtat, 
va conduce la o mai compe
tentă și mai operativă soluțio
nare a problemelor fiecărei 
exploatări, pentru care, să re
cunoaștem, sp întocmeau 
multe hîrtii, se dădeau 
multi

Mai există un avantaj 
ttgat pentru oamenii muncii, 
pentru societate, prin aplica
rea acestui decret. El exprimă 
o nouă dovadă a preocupări
lor conducerii superioare de 
partid și de stat, pentru apli-

telefoane.

prea 
prea

clș-

Apropiere

carea cu fermitate a unei po
litici clarvăzătoare, ce va con
duce tara noastră pe noi culmi 
alo progresului. Mai aproape 
de oameni, cunoscîndu-le mai 
bine cerințele și preocupările, 
specialiștii noștri ii vor în
druma mai bine, se vor preo
cupa mai mult de calificai' i 
lor, de formarea lor ca oameni 
multilateral dezvoltați, fapt re 
va conduce la întărirea deta
șamentului clasei muncitoare, 
clasă conducătoare in socie
tatea noastră socialistă.

Andrei COLD A. 
secretar al comitetului de 

partid — E.M. Lonea

de cerințele locului de muncă
Am citit cu mult interes, 

în cursul zilei de vineri, pre
vederile Decretului 
stabilirea normelor 
de structură pentru unitățile 
economice, adoptat de Con
siliul de Stat al R.S.R. Inte
resul meu, ca și al ortacilor 
de muncă din brigada pe ca
re o conduc, cu care am dis
cutat conținutul Decretului, 
izvora din înțelegerea faptu
lui că printr-o astfel de mă
sură s-a venit, pe o nouă ca
le, în sprijinul nostru, al oa
menilor muncii, pentru asi-

privind 
unitare

unor și mai optime 
de realizare excm- 
sarcinilor de plan.

gurarea 
condiții 
piară a 
Prin stabilirea cu trăinicie a 
unei structuri organizatorice 
pe bază de norme unitare, 
pe de o parte, și prin simpli
ficarea și reducerea multor 
verigi intermediare, pe de al
tă parte, noi, minerii, vedem 
realizarea unui însemnat pas 
pe calea conducerii compe
tente a producției, a apropie
rii specialistului, și cunoaște
rii de către acesta, mai de
plină, a cerințelor fiecărui

Activitate susținută pentru realizarea
sarcinilor de transport pe calea ferată

Depășiri de plan
la R.C.M. Petroșani

Cu tot timpul nefavorabil 
din luna în curs, colectivele 
de muncitori feroviari de pe 
cuprinsul R. C. Petroșani au 
reușit să-și realizeze și depă
șească principalii indicatori 
de plan pe primele 20 de zile 
ale lunii martie.

Astfel, indicatorul tone ne- 
te/km a fost realizat în pro
porție de 100,32 la sută, to
najul brut la trenurile 
marfă a fost depășit cu 
la sută iar încărcătura pe o- 
sie de vagon cu 0.8 tone/osie.

tie din stația Petroșani s-a 
expediat un număr de 20 tre
nuri de marfă cu încărcături 
peste normative care 
prezintă un supratonaj 
8 689 tone față de prevederi.

re
de

Vagoane reparate 
în timp record

Trenuri

de
116

peste plan
doua din lu-

cu supratonaj
Ca urmare a preocupării 

deosebite pe care conducerea 
stației Petroșani, întregul per
sonal al serviciului 
din turele conduse 
fii de tură Ioachim 
Constantin Jumanca și Sabin 
Enășescu o acordă compune
rii și expedierii trenurilor, în 
a doua decadă a lunii mar

mișcare 
de șe- 
Oprea,

in decada a 
na martie, numărul vagoane
lor defecte fiind mai mare 
decît capacitatea liniei gru
pului tehnic destinată garării 
vagoanelor în reparație cu 
detașare, s-a impus condu
cerii reviziei de vagoane 
Petroșani să ia măsuri de 
organizare mai judicioasă a 
muncii și formației de lucru 
în vederea accelerării lucrări
lor.

Ca urmare echipa de repa
rare a vagoanelor cu deta
șare a reușit, cu contribuția 
turei de lăcătuși de revizie 
din grupul tehnic să repare 
peste plan, în ziua de 19 
martie, 24 vagoane de mar
fă și să descongestioneze ast
fel linia de garare.

loc de muncă. Conducerea 
competentă, cunoașterea ce
rințelor, folosirea capacității 
de concepție a specialistului 
direct in producție, fără in
termediari, vor conduce ne
mijlocit la creșterea extract ?i 
de cărbune, care, pentru noi 
și familiile noastre va însem
na, implicit, îmbunătățirea 
condițiilor de trai.

Este adevărat că și pînă 
acum, din partea sectorului, 
a conducerii minei și chiar a 
conducerii Centralei, am pri
mit mult sprijin de la ingine
rii specialiști, care nc-au vi
zitat Ia frontul de lucru aiu- 
tîndu-ne să lucrăm mai ?i- 
ne, să ne reducem efortul fi
zic printr-o mal bună orga
nizare a muncii în abataj. 
Dar, tot atît de adevărat es
te, că o măsură organizatori
că de genul celei prefigura
te prin Decret, va conduce la 
creșterea răspunderii cadre
lor de specialitate, la îmbi
narea mai strînsă a intere
selor noastre comune.

Dacă ar fi să-mi exprim o 
părere, în alte cuvinte decît 
cele obișnuite, aș spune cam 
așa: în viitor, pe fiecare to
nă de cărbune va fi scris nu 
numai efort, ci mult mai 
multă concepție. Ceea ce va 
corespunde pe deplin, cu ce
rințele mineritului nostru, 
această etapă, cu cerințele 
nei economii care trebuie 
fie tot mai eficientă.

Emanoil DIACONU 
electrician 

sectorul IV E.M. Petrila
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VALERIU BUTULESCU,

ECATER1NA NEAȚA,

la
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NICOLAE ȘUȘMAN, 

Casa de cultură Orăștie

citeva zile de așteptare 
rindului In radă. Acolo

Crăciun IONESCU.
Corespondent Agerpres 

Beirut

student Petroșani, 
unul dintre protagoniștii 

concursului de poezie 
minerească

-Primăvara" (de Radu Șer- 
ban) — clntă cunoscuta șl a- 
preclata M1HAELA MIHAI.

Casa de cultură Giurgiu, 
deținătoarea unui important 
premiu obținut la prima edi

ție a festivalului

în a doua zi, noi concurenți pentru trofeul

LAMPA MINERULUI

A douo zi a celei de a doua 
ediții a Festivalului de muzică 
ușoară și prima ediție a con

cursului de poezie „Cintecul o- 
dincului" — 1973 a continuat, in 
prima parte, cu recitalul concuren-

ților. Dacă in primo seara emo
țiile participanților ou cunoscut 
o formă mai acută de manifes- 

doua lucrurile 
altfel, de- 
pe o sce- 
fața unui 
ia o cotă 
Juriul și 

aseară

tare, in cea de 
s-au moi temperat. De 
butul, ca orice debut, 
nă necunoscută și in 
public imprevizibil, iși 
parte de emotivitote.
spectatorii ou apreciat 
următorii interpreți - concurenți: 
Mircea Necula (Casa de cultură 
Petroșani) cu „Se întimplă" 
(George Grigoriu) și „Odată" 
(Radu Șerban) ; Viorica Stanciu
(Giurgiu) cu „Florile ți-au spus" 
(Camelia Dâscălescu) și „Hei 
mare I" (George Grigoriu) ; 
Florin Marcovici (Tecuci) cu „A 
doua tinerețe" (George Grigo
riu) și „Iubire" (Marius Țeicu) ; 
Eugenia Cordea (Clubul sindica
telor Loneo) cu „Noapte de va
ră" (compoziție locală) și „Hei 
mare I" (George Grigoriu) ; 
Vladimir Ursu (Deva) cu „Merit 
eu" (Vasile Veselovschi) și „Fa
ta de pe Mureș" (Martin We
ber) ; Mihaela Ștefănescu (Dro- 
beta Turnu-Severin) cu „Hei, 
mare 1" (George Grigoriu) și 
„La un cuvint al tău" (Radu 
Șerban) ; Aurel Dumitrescu 
(Giurgiu) cu „Aș vrea" (compo-

ziție proprie) și „Chitare mea" 

(Temistocle Popa) ; Rodica Ai- 
lincăi (Clubul sindicatelor Vul
can) cu „Și mă miram" (Geor
ge Grigoriu) și „Iubire" (Marius 
Teicu).

Conform procedeului de des
fășurare o concursului de poe
zie, cei care minuiesc condeiul 
și exprimă prin metafore mun
ca și vioța minerilor, poeții care

bat la poarta consacrării, și-au 
recitat creațiile, intercalindu-se 
cu succes cu soliștii de muzică 
ușoară.

Aseară au fost programați: Da- 

finel Duinea (Cenaclul literar 
din Vulcan) — „Zorile" ; Con
stantin Dascălu (Cenaclul lite
rar Vulcan) - „Adine" ; Grigo- 
re Diculescu (Titu) - „V-am cu
noscut" ; Maria Dincă (Cenac

lul literar „Meșterul Manole" 
Petroșani) - „Repaus" ; Victor 
Florea (Cenaclul Petrila) - 
„Oameni și cărbuni" ; loan Gri- 
gore (Cenaclul Petrila) - „Bo
găție minerească" : Mircea A- 
drian Joca (Cenaclul Petrila) - 
„Galaxii in adine" : loan Miri- 
on (Cenaclul Petrila) - „Glasul 
muntelui".

A doua zi a festivalului 
concursului de muzică ușoară șl 
poezie „Cintecul adîncului" - 
1973 s-a încheiat cu un micro- 
recital susținut de popularul in
terpret Sergiu Cioiu, acompani
at de formația „Atlas". Cunos
cut ca un mesager al cîntecu- 
lui de muzică ușoară care con
ține și un text poetic poate in 
primul rind mesager al poeziei 
de autentică valoare. Sergiu 
Cioiu a împletit lirismul cu cin-

tecul modern și vivace lăsind o 
impresie puternică spectatorilor, 
imprimată de personalitatea sa 
artistică complexă, fascinantă. 
Show-ul s-a construit pe poezi
ile lui Adrian Păunescu, Geo 
Bogza, Miron Radu Paraschives- 
cu și idei poetice de Marin So- 
rescu. Sergiu Cioiu e un artist 
complex și inteligent, creator de 
atmosferă artistică, care stăpi-

care vor susține un show cu pie
sele lor de succes.

★
După spectacolele susținute 

la Uricani, Vulcan și Lupeni, as
tăzi, la ora 18, cunoscuții inter- 
preți de muzică ușoară Mihaela 
Mihai și Sergiu Cioiu se vor 
in sala clubului din Lonea, 
tr-un concert pentru publicul

Golful Saint-Georges, i- 
mensa oglindă de apă cu re
flexe bleu-verzui este presă
rat pînă departe în larg de 
siluetele zecilor de nave an
corate in radă, așteptîndu-și 
rîndul să tragă la una din 
cele 20 de dane ale portului.

Doi component) al orches- 
«1 j organlstul LADISLAU 

SZINEK și chitaristul NELU 
POP.

nește sala șl îl smulge 
zele.

Astăzi, la ora 11, începe ulti
ma parte a Festivalului — con
curs. Pe scenă vor apare ultimii 
soliști amatori de muzică ușoa
ră și poeți. Tot astăzi, la orele 
20, in sola mare a Casei de cul
tură din Petroșani se consumă 
și ultimul moment al festivalului- 
concurs : festivitatea de premie
re și gala laureaților.

In partea a doua vor cinta 
Sergiu Cioiu și îndrăgita solis
tă de muzică ușoară. artistă 
complexă, Mihaela Mihai,

pentru a încărca sau descăr
ca mărfuri.

Anual, Beirutul primește 
la cheiurile sale peste 3 500 
de vase sub diverse pavili
oane. In dreptul danei nr. 6, 
mă opresc pentru a nota nu
mele cîtorva nave dintre ce
le acostate la țărm. La pupa 
lui „Bode" flutura steagul 
marinei comerciale a R.F.G. 
„Emel" arborează pavilionul 
turc. „Thyra Torni" vine din 
fiordurile norvegiene. ..Dra- 
kor" din patria lui Hamlet, 
„Nadia K." este libanez.

Iată și un nume cunoscut : 
„Arad**, cu pori de reședință 
Constanța, de la Marea Nea
gră. A intrat in dană după 

a 
mai
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Chemarea munțilorPRELUDIULPRIMĂVERII Ne pregătim in 
cui și bocancii, 
nerăbdare zarea 
o știm prea bine, acele zile

de-acum puf Ine, cind insoflli

taină rucsa- 
Scrutăm cu 
șl numărăm.

de

Slilpi de mină din malerial plastic
După ce. timp dc mai bine 

de un secol, minele au ..con
sumat" păduri întregi pentru 
susținerea galeriilor și a aba
tajelor. specialiștii au recurs 
ia serviciile fierului, care s-a 
dovedit insă mult mai costi
sitor decît lemnul. Ca atare, 
cercetătorii și-au continuat 
activitatea in acest domeniu, 
iar rezultatul muncii lor s-a 
concretizat astăzi într-un nou 
material de armare. Surprin
zător. noul element este pilo
nul din... material plastic. Au
torii acestei noi tehnologii dc 
armare sînt inginerii Ion Ma
tei și Constantin Albu. de la 
Centrul de cercetări și pro
iectări miniere Deva. Supuse

experimentărilor care se efec
tuează dc aproape un an in 
cadrul minelor dc la Ocna de 
Fior. Rușchițn și Zlatna, în 
condițiile abatajelor cu presi
une marc, elementele fabricate 
din policstcri și-au dovedit pc 
deplin ulilil.ii-.! in lucrările 
de susținere. Stilpii din mate
rial plastic se dovedesc supe

riori prin rezistență sporită, 
prin siguranță, cit și prin c- 
conomlcitatc întrucît pot să 
fie utilizați de mai multe ori 
Față dc armăturile din fier ei 
prezintă avantajul prin greu
tatea mult mai redusă. Dc 
pildă, un stîlp din policstcri 
este cu aproape 18 kg mai u- 
șor decît stilpul metalic dc

susținere tip „Ipromin". Ca 
atare, noile armături pol fi 
transportate și montate cu 
ușurință, prezentind, în ace
lași timp, siguranță in exploa
tare și rezistență sporită la 
umiditatea și gazele din sub
teran. Avantajul utilizării ar
măturilor din material plastic 
a devenit evident din primele 
luni de experimentare, cind 
s-au economisit, in medie, cile 
10 mc lemn dc mină la fie
care I 000 tone dc minereu 
extras.

(Agerpres)

voia bună, porni-vom sus 

munți in calea prima 

rii...

in

ing. Aurel 1)1'1 A

R.P. UNGARA.

Microclimatul Peșterii Lacului, foarte bogat in ioni dc 
magneziu și calciu, are o influență favorabilă asupra ast
maticilor. Acest iapt este introdus experimental in trata
mentul acestor bolnavi — pacienți ai Spitalului din orașul 
Tapolca. In foto : Pacienți ai spitalului din Tapolca. in Peș
tera Lacului.

O operație 
ciudată

La spitalul Jikkaichi din To
kio s-a efectuat o intervenție 
chirurgicală la un băiat de pa
tru ani, din burta căruia s-au ex
tirpat rămășițele unui embrion 
de mărimea unui pumn. După 
cum a relatat dr. Yasu Koto - 
copilul a fost internat in urma 
unor dureri cumplite în abdo
men. O examinare radioscopică 
o arătat că este vorba de o 
masă de carne, asemănătoare 
unei tumori, cu diametrul de 
cca. 8 cm.

Dr. Kato presupune că este 
vorba de... un frate geamăn 
care încă din perioada de ges
tație a fost asimilat de micuțul 
pacient.

Aprinzător 
de gaze

Un aprinzător de gaze fără 
fir și fără piatră pentru produs 
scintei a fost pys in vinzare de 
firma vest-germană Tounus 
Hausgerăte. Funcționarea lui se 
bazează pe un cristal de cuarț' 
cu ajutorul căruia se obține scin- 
teia care aprinde gazul. Durata 
de utilizare a noului aprinzător 
— 30 de ani, afirmă producăto
rul.

...Pornind dc la necesita
tea extinderii mediilor cla
sice de călire (singurele cu
noscute în țara noastră fi
ind apa și uleiul) un colec
tiv din cadrul Institutului 
de cercetări tehnologice 
pentru construcții de ma
șini a reușit să definitiveze 
cîteva soluții apoase ? Vi
teza dc răcire a noilor me
dii de călirc se situează în
tre cca a apei și a uleiului 
TT 5 004. Ele se bazează pe 
micșorarea vitezei de răci
re a apei prin intermediul 
unor substanțe solubile sau 
care formează geluri, avînd 
aplicabilitate în procesul 
călirilor volumetrice prin 
imersie și în special în ca
zul călirilor superficiale cu 

Știați că...

ii s-au vestejit încă 
fjf primii ghiocei și cele 

dinții brindușe, acești 
gingași soli ai primăverii, pc 
care doar deunăzi pe la col
turi de stradă i-am cumpă
rat. In curiile gospodarilor 
de pe Sohodol sau Slălioara, 
doar ciflva miei au prins să 
zburde în așteptarea fraților 
lor de joacă. Copiii doar dc 
puțin timp și-au luat rămas 
bun de la săniuțe, Iar oame
nii, pe stradă, mai poartă in
că paltoane și căciuli.

De pe Paring spre v ale, 
urmele dc schiuri aduc zvon 
dc Iarnă grea pe înaltele 
piscuri. Cu cit urci mai sus, 
urmele se înmulțesc. Citești 
in ele freamătul tinereții re
vărsate slobod pe pantele În
sorite șl ispitit, firește, urci 
și mai sus.

Un soare cald te însoțește, 
parcă mai cald decît lusese 
jos. Nedumerit, îfi lepezi 
dintre haine. Dar cum, se 
poate? Soarele pripește tot 
mai tare, curînd însăși pri
vitul e supărător. Iți pui în 
grabă ochelari de soare. Mai 
mergi o cale și încă una șt 
curînd ești sus. De necre
zut I Turiști, sportivi. schi
ori, întocmai ca pc plaje, goi

plnă-n briu, cu tofli stau In 
soare.

Te dumirești îndată.- In 
munți e primăvară I Doar tu. 
cel care niciodată n-ai în
cercat să urci, spunindu-ll 
..nu vezi ce frig e aici, anr- 
milc acolo", nu știi că-n 
munfi e primăvară.

De-ncerci să urci măcar o 
dala „bolnav" vei li pe veci 
și întocmai ca și ursul, lupul, 
vulpea, căpriorul, ce stau 
închise in cuști prin parcuri 

zoologice ..mirosul" primăve
rii dc pc piscuri, îfi va pă
trunde în „nări" lăcindu-ic 
să simți Horii ce te cheamă.

Curînd pe creste vor apare 
pete dc verdeață. Încet, încet 
zăpada sfăpînă, atotputerni
că acum, se va împuțina. A- 
ccaslă alternantă de pete 
verzi și albe e semnul pri
măverii împlinite în munți.

Piraiele înghețate se vor 
descătușa. Pe streșini la ca
bane șl la st Ine, furturi de 
gheafă înmuiafi sub soare, 
se vor topi alene. In circuri 
glaciare, torente de zăpadă, 
avalanșe, vor da ecou nă
valnic, vestind și-n zonele 
alpine sosirea primăverii.

Iar noi turiștii, așteptînd 
sezonul, simfim efervescenta.

Primăvară turistică...

In împărăția liniștii

Ultrasunetul 
depistează 
tumoarea

La prima Conferință știin
țifica unională -Ultrasunetul 
in fiziologie și medicină", 
care s-a tinut la Rostov-pe- 
Don, oamenii de știință so
vietici au împărtășit rezulta
tele folosirii ultrasunetului 
la tratarea și diagnosticarea 
bolilor.

Printre delegații la această 
conferință s-au aflat repre
zentanți ai Institutului regi
onal de cercetări clinice 
„M. Vladimirski", unde a- 
ceastă metodă moderna se 
aplică pe scară largă.

La clinica de oftalmoloqie 
a institutului s-a elaborat o 
metodă de cercetări cu pri
mul aparat cu ultrasunete 
de producție autohtonă de 
acest fel, „Eho-21". Cu aju
torul lui se pot depista cu 
mai multă precizie tumorile 
interioare ale ochiului, stra
tificarea retinei, diverse tra
ume ale orbitei.

Cu privire la meca
nismul de acțiune 

a steroidelor
Un grup de biochimișli 

și biofizicieni ai Universită
ții din California cu sediul la 
San Frâncisco a constatat că 
glucocorticoidele — steroide 
care exercită o influentă a- 
supra multor țesuturi ale or
ganismului — pătrund prin 
învelișul celulei și apoi, în 
citoplasmă celulară, sini le-

gate la proteine receptoare 
specifice. Complecșii steroi- 
do-proteici formați acolo pă
trund in nucleul celulei, un
de, după cit se pare, se com
bină cu ADN.

Psihoterapia 
analgetică 

în stomatologie
In cadrul uneia din mari

le policlinici de stomatolo
gie din Leningrad a fost 
creat un cabinet de suqestie 
— pregătire psihoterapeuli- 
că a bolnavilor. Medicii din 
Leningrad au elaborat teste 
speciale, care permit trata
rea diferențiată a fiecărui 
bolnav în parle. Sugestia cu 
ajutorul vorbirii, în stare 
de veghe sau în stare de 
hipnoză, s-a dovedit a fi 
chiar mai eficace decit fo
losirea unor cunoscute me
dicamente anesteziante. Su
gestia permite anestezia nu

numai în cazul tratamente
lor dentare, ci și în cazul o- 
peratiilor stomatologice.

Zile de chirurgie 
plastică in Franța

Zilele de chirurgie plas
tică ale spitalului Boucicaut 
din Paris s-au desfășurat în 
toamna anului 1972. Tema 
care a fost dezvoltată a fost 
„chirurgia plastică a medicu
lui curant". Paralel, au fost 
organizate colocvii de chi
rurgie ortopedică și repara
torie în fiecare lună cu în
cepere din ianuarie.

La diferite universități 
sau tinut următoarele
cursuri :

— „zilele mîinii" la Mont
pellier, in luna mai ;

— perfecționarea chirur
giei mîinii la Nancy în luna 
octombrie ; traumatologia 
orbito-nazală și traumatolo
gia scheletului facial in ser
viciul de chirurgie maxilo- 
lacială al Centrului spitali
cesc universitar în luna iu- 
nie-septembrie;

— chirurgia mîinii la 
Nanterre, luna octombrie și

— chirurgia reparatorie a 
traumatismelor faciale, la

Montpellier in luna noiem
brie.

Informații suplimentare 
pol Li obținute la secretari
atul Societății franceze de 
chirurqie plastică și repara

torie, str. Jouffroy nr. 97 bis, 
Paris 17-eme.

răcire prin stropire la care 
uleiul nu poate fi utilizat. 
De remarcat că toate aceste 
substanțe necesare obținerii 
mediilor de călire se pro
duc în țară la un preț de 
cost scăzut.

Pentru măsurarea vitezei 
de răcire s-a construit un a- 
parat care înregistrează 
curbele de scădere a tempe
raturii în funcție de timp.

Extinderea gamei medii
lor de călire prezintă im
portanță pentru evitarea 
defectelor do tratament ter
mic.

■ir
...Specialiști. Institutului 

de cercetări și proiectări 
pentru industria electronică 
au realizat un nou redre
sor destinat sudurii electri
de cu arc.

Instalația, concepută pe 
baza a două principii func
ționale, independente, unul 
privind partea eloctromegne- 
tică, iar celălalt sistemul 
dc răcire, se caracterizează 
prin performanțele înalte 
obținute în exploatare. Ea 
are gabarit și greutate sim
țitor redusa față dc vechile 
tipuri.

Prezentat în ultima par
te a anului trecut la mai 
multe reuniuni și tîrguri in
ternaționale. prototipul pri
mului redresor s-a bucurat 
de aprecierea specialiștilor. Cu obiectivul aparatului printre culmile imaculate.

Cunoscutele marcaje ale 
traseelor montane vopsite 
pe pietrele spălate de natu
ră stau încă ascunse sub 
blindajul alb al iernii. Cei 
care Îndrăznesc să se avia
te spre inălfimile înzăpezite 
se orientează doar după stil
pii cu dungile albe și negre 
implintali ici, colo in crusta 
orbitoare.

Drumurile adevărafilor tu
riști nu se termină in adă
posturile cabanelor. Chemați 
de un îndemn, ei pornesc 
mai departe îniruntind uria
șele troiene, ocolind capca
nele camuflate cu milioane 
de cristale albe. La capătul 
acestui drum anevoios ii aș
teaptă o binemeritată răs
plată, porfile larg deschise 

ale împărăției liniștii. Liniș

tea de aici nu poate ii ase

mănată cu nici o altă liniște. 

Ea este grea și domină peste 

tot, apasă stîncile milenare, 

crestele ascuțite și căldările 

largi. Cornișele cu iorme ciu

date sub povara liniștii stau 

aplecate deasupra prăpasli- 

Hor amețitoare așteptînd 

parcă un semnal pentru a 

porni spre abis.

Ing. Ștefan KOSZTIN

REBUS ■ REBUS

Scrisoare deschisă
Atila „caz de cinste" Iaci de-o vreme, 
Incit uimirea m-a cuprins, de-a dreptul 
(Azi, comportarea ta imi dă probleme, 
Că nu-s absconselor idei adeptul). 
Ieri, o caracteristică „normală" ;
N-o „trîmbițai" din noapte pină-n ziuă. 
N-o foloseai drept „tema" de morală 
Și n-o „bateai" ostentativ ca-n piuă. 
Cu-atit mai mult surprins sînt, analogic, 
Acum cind te aud numind-o „tare" 
In debitu-ți \erbal (și demagogic), 
Cu „nota falsă" de insinuare... 
„Motivul" grabnic m-a-ndemnat firește 
Să cat in jur cu-n ochi de „analiză" 
Căci pasărea, pc- graiul ei... „vorbește". 
(De ce să mă trezesc cu vreo surpriză ?1) 
Mai deunăzi o jună oarecare 
Cu ochi scăpărători (și mari ambiții) 
Mi-a povestit că tu care ești „mare" 
l-ai dai un post (deși n-avea condiții...) 
M-am reîntors in acel ceas la tine, 
Să-ți reamintesc ce-i cinstea-adevărată ; 
Să-ți dau un sfat — și ți l-am dat de bine. 
Clipind șiret mi-ai spus : ia taci odată I 
Dar n-o să tac (să-mi pui chiar și arcanul) 
Oricît ai să ridici a „semn" sprinceana — 
(N-am mincat eu mălaiul, nici curcanul, 
Și nici nu le-am udat cu damigeana...)

De-aceea, prieten dacă mă mal știe 
Onoarea ta, profund muncitorească, 
Iți cer din nou : fii om de omenie
Nicicind obrazul tău. să nu roșească I

batrînul
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Pastă...
din prundiș

Macarale puternice încarcă 
în vase mii de tone de prun
diș maritim de pe litoralul 
N'.rmandiei (Franța). Prundi- 
șul se exportă de cîtva timp 
în Statele Unite și în Jdpo- 
nia. Acolo el este transfor
mat în pulbere folosită pen
tru pregătirea pastei de dinți. 
După părerea specialiștilor, 
prundișul spălat de sute de 
ani de către valurile oceanu
lui reprezintă un material 
prețios pentru... pasta de 
dinți.

Japonezii cresc 
în înălțime

In ultimii 82 de ani. înăl
țimea locuitorilor Japoniei a 
sporit în medie cu 15 cm. A- 
cest lucru îl dovedesc datele 
statistice date publicității dc 
Ministerul învățămîntului. In 
comparație cu anul 1 900, în 
prezent un băiat de 13 ani 
este mai înalt cu 14,4 cm, iar 
o fată de 12 ani cu 15,5 cm.

Film despre Oghinski
Studioul cinematografic al 

Bielorusiei a Început iii mă rile 
unui documentar color pe e- 
cran lat. consacrat compozito
rului polonez Oghinski. Filmul 
se intitulează „Biograiia polo
nezei in la-minor“.

Pe o suprafață de 600 
ha, la Creieil, circa 8 km 
depărtare de Paris, este in 
construcție un oraș cu totul 
nou din punct de vedere ur
banistic. o „aventură arhitec
turală", in care vor putea lo
cui in 1978, circa 120 000 de 
locuitori. Noul oraș va fi le
gat de capitală de un me
trou și o rețea rutieră.

In foto : Bloc turn „știulete 
de porumb", o construcție din 
beton cu balcoane mari, cre
ație a arhitectului Gerard 
Grandval.
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ORIZONTAL ; 1) Merge doar 
cu...minerală ; 2) Poate fi făcu
tă... liberă ; 3) La cerc, adusă 
— Act de prezență : 4) Discu
tă cu foc — Ila, ila... ! ; 5)
Integralistă ieșeană — Nolă 
veche — Plecată cu invoire ; 
6) Notă... minoră — Cositori
tă ; 7) Uite-așa (pop) — A ii 
la locul lui — I egat de pa- 
mint, mai mult de formă ; 8) 
A lua tare — Cu cheie — E 
in duet ! | 9) Cîteva de la ur
mă — Cățelul pămintului ; 10) 
Arțar de regiune — Casa... 
casei — Rinduială eterică; 11} 
Te la la întrebări.

VERTICAL: 1) Unul bine 
cunoscut — Boală Incurabilă ; 
2) Călcare pe alături ! ; 3) Scri
să la curs — Cu chiu, cu vai

la ananghie ; 4) A întoarce ca
pul — Puse la... etaj ; 5) In
tr-o parte... — ...așa și numai 
așa ; 6) Stăpînită de neliniști
- A scoate capul ; 7) Neagă... 

contrariul — Un erou dezer
tat i 8) Se strimbă cu... gura-i 
strimbă — O știre veche ; 9) 
Schimb de noapte I — Partidă 
de dublu-mlxt — Picat 
cap ! ; 10) In prima linie 
război... — ...fără acoperire ; 
11) Iți face odihna plăcută — 
Are pielea subțire ; 12) „Bate" 
fierul pînă-i cald — Masca 
Coanei Chirlța i 13) Nu-i de-a 

bună (pi) — Prind tot (fem).

...Numele autorului, pornind 

din doua colturi, urmînd di

recții diferite.

O MARCA DE PRESTIGIU

(Triverb : 7, 3, 6).

LA U.U.M.P.

(Biverb : 8, 4).

Dezlegarea 
careurilor apărute 

în pagina 
„Magazin" 
anterioară ,

MARE... (Orizontal) : 1)
încăpători ; 2) Mile — Ma
rin ; 3) Enormitate ; 4) Nav
— Iris — C ; 5) S — Nana
— Eta ; 6) In — Pilă — It; 
7) Tal — Micuță ; 8) Amare
— Ușă ; 9) Toți — Atonă | 
10) Ilicit — Ris.

...ȘI TARE (Orizontal) ; 1) 
Duritate — L ; 2) Amabil — 
Se ; 3) Rapacități ; 4) Aru 
— Apăsat; 5) P — Sa — Inuț; 
6) Amețit — Des ; 7) Nu — 
Atașa — O ; 8) Araci — A- 
tal ; 9) Tar — Tir — Si ; 
10) Atot — Timid.
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Activitatea comisiilor de judecată 
in continuă perfecționare

Comisiile dc judecată, ex
presie a adincirii democra
tismului și a creșterii rolului 
opiniei publice in viața so
cială și de stat, funcționea
ză potrivi, prevederilor Legii 
nr. 59/1968. Și comisia dc ju
decată din fabrica noastij. 
In activitatea ei a căutat sh- 
și exercite influența educaf 
vă asupra salariaților. ații 
prin măsurile luate f.iță cit 
cei caiv încalcă anumite pre
vederi legale și norme dc 
conviețuire socialistă, cit și 
prin desfășurarea procedurii 
de împăciuire și a celei dc 
judecată, în ședințe publice, 
cu o participare cîi mai lnrcă. 
a întregului colectiv in care 
s-a sâvîrșit abaterea. Din p oe
tica noastră a reieșit clar fap
tul câ, nu odată, s-au intirn- 
pinat greutăți în determina
rea faptelor ce-ar putea fi 
considerate abateri și care, 
deci, erau de competența co
misiei — precum și în indivi
dualizarea măsurilor de in
fluențare obștească ce se im
puneau sâ fie luate de către 
comisii. în diferitele cauze a- 
duse spre judecare. Aceste 
neajunsuri au fost înlăturate 
prin modificările recente a- 
duse Legii nr 59/1968, prin 
Decretul Nr, 86/27 februarie 
1973. Noile modificări lăr
gesc și mai mult participarea 
oamenilor muncii ia preveni
rea și combaterea unor mani
festări antisociale din ce în ce 
maj străine și mai singulare în 
contextul vieții noastre so
ciale. adueîndu-și astfel o 
prețioasă contribuție la înfăp
tuirea legalității socialiste 
și la educarea socialistă a ce
tățenilor. Prin completările 
aduse legii, prin acest act 
normativ, s-au determinat 
mai precis faptele ce sînt con
siderate abateri, lârgindu-se 
totodată competența comisi
ilor. Sub vechea reglemen
tare. era foarte greu pentru 
comisii să constate dacă ora 
sau nu vorba de o abatere

mă:

virșitâ pentru «prima dată", 
așa cum cerea art, II din 
lege, Xcum. sub imperiul 
noii reglementări, se arată că. 
prevederile legii nr 59/1968 
nu se aplică făptuitorului ca
re a fost anterior condamnat 
pentru săvîrșirea unei infrac
țiuni sau dacă, în ultimii 3 
ani. dc cel mult 2 ori. s-au 
luat împotriva lui, măsuri de 
influențare obștească, ori i 
s-au aplicat sancțiuni cu ca
racter administrativ prevăzu
te dc legea penală. Nu nu
mai câ s-a stabilit un crite
riu mai precis dc determi
nare a faptelor ce constituie 
abateri, dîndu-i-so o concre
tizare mai clară, mai con
cretă, dar, cu scopul de a 
întări și mai mult obiectivi
tatea comisiilor și evitarea u- 
nor eventuale abuzuri. pr!n 
lege se prevede ca să se facă 
..numai cu înscrisuri oficia
le".

Toate abaterile de la regu
lile dc conviețuire socială sâ- 
virșite la locul dc muncă 
sau în afara acestuia ating, 
in mod indirect, relațiile de 
producție socialiste, și în ge
neral. relațiile de colaborare 
și întrajutorare tovărășească, 
caracteristice vieții noastre so
ciale Do aceea, nimănui nu-i 
este indiferent climatul so
cial. dc muncă și de viață, 
ce trebuie să domnească în 
societatea noastră scciilistă, 
și deci, cu atît mai mult sta
tului nostru socialist. care 
prm organele sale — instan- 
i ele de judecata, procuratu
ră, organe de cercetare pena
lă — poale, conform noilor 
reglementări, să sesizeze co
misiile dc judecată compe
tente cu judecarea unor ase
menea fapte antisociale.

Pentru o mai bună indivi
dualizare a măsurilor de in
fluențare obștească, se preve
de ca în viitor, comisiile să 
poată aplica amenzi de la 
50— 2 000 lei. Dacă, ne gîn- 
dim că. prin noua reglemen-

pre
sa r-

tare, comisiile pot judeca a- 
reeuși persoană, dc maximum 
două on în decurs dc 3 ani, 
această prevedere este bine
venită căci, diferențierea se 
poate face In mori obiectiv, 
de la faptă la faptă, de la 
făptuitor ia făptuitor. Șl ca 
o recunoaștere a aportului pr 
carc-l aduc comisiile dc jude
cată la întărirea ordinii de 
drept, la educarea cetățenilor 
in spiritul respectării legilor 
și a celorlalte norme do con
viețuire socială, în legi 
fost inclusă prevederea 
Cum câ „în îndeplinirea
einilor ce le revin, membrii 
comisiilor dc judecată se bu
cură dc protecția legii ca și 
persoanele care îndeplinesc 
funcții ce implică exercițiul 
autorității dc stat".

In vederea unei mai bune 
Îndrumări — tehnice și de 
specialitate — a comisiilor dc 
judecată. Ministerului Justi
ției, printr-un act normativ 
emis în aceeași zi — Decre
tul Nr. 85/1973 — i s-a dat, 
printre alte atribuții și aceea 
dc a participa „la îndruma
rea organizării și funcționării 
comisiilor 
sprijinirea 
pul bunei 
plieări a 
privind pricinile do 
tența lor".

Prin noua reglementare se 
lărgește și mai mult. compe
tența comisiilor dc judecată, 
realizîndu-se prin aceasta o 
perfecționare continuă a a- 
cestci activități, contribuindu- 
sc în acest fel la întărirea 
principiului legalității socia
liste, la dezvoltarea conștiin
ței juridice socialiste a tutu
ror cetățenilor patriei noastre.

dc judecata și la 
acestora. în sco- 
cunoaștori și a- 
dispozițiilor legale 

compe-

Am pătruns in Incinta 
E.M. Vulcan cu o oa
recare emoție. Și a- 

cest lucru mi se intîmplă ori 
de cile ori intru in incinta u- 
nei mine. Gindul că undeva, 
jos, la zeci de metri sub pi
cioarele mele, oamenii se lup
tă cu straturile de cărbune, mă 
copleșește. Emoția aceasta sin
ceră crește șl mai mult, în ga
leriile subterane, in mijlocul a- 
ceslor neobosiți căutători de 
comori...

Oamenii sapă. Dezgroo- 
pă o lume apusă in 
core timpul a zăvori

t-o după necruțătoarele po
runci ale naturii. Fierul se în
crucișează cu piatra intr-o sim
bolică încleștare, in urma că
reia pâmintul redă luminii soa
rele bătrin, adormit in leagă
nul erelor moarte. Cărbunele... 
Trupul binecuvintot, zămislit ca 
de un zeu ol odinculul, cu 
chipul și sufletul fierbinte, dis
persat în toate măruntaielo 
pumintului. E pur și simplu im
posibil să-ți stăpinești admr 
rația față de niște oameni ca
re bat la porțile tăriei unde
va jos, in inimă de stincă, in
tr-un univers aparte, din care 
dispare la un moment dat o- 
ricc punct cardinal. De alt
fel, întreaga meserie de miner 
are ceva aparte, ceva speci
fic și unic in același timp. E 
o meserie o curajului și a băr
băției, a sufletelor tari și a

trupurilor viguroase. E expre
sia unui elan vital și a unei cu
tezanțe aproape supraome
nești. Da. Nimic nu e hiper
bolic in ceea ce spun. Afirm 
acest lucru gindindu-mă că 
minerii muncesc o vioță in
tr-un loc în care mulți, „slabi

land. Dumitru Milea, Dumitru 
Sanâuțeanu. Oameni aproape 
descinși din legendă, ciopliți 

din miezul aceluiași 
l-am văzut concentrați 
acestui proces fu nd a- 

al vieții ! munca.

porcâ 
masiv... 
asupra 
mental

crârile părăsite să sporeoscă 
mereu. Procedeul e cu atit mai 
rentabil cu cit operația de re
cuperare poate valorifica un 

procent cit moi mare de ele
mente din vechile susțineri.

Am stat de vorbă și cu ingi-

Meseria curajului
și bărbăției

de înger" nu se încumetă să 
coboare nici măcar in vizită... 
Poate că o cea mai bărbăteas
că meserie. Asemenea gin- 
duri și sentimente mă încearcă 
in celateo 
Vulcan. Și 
odincurile 
nit minerii 
arcuite din cind in cind 
zlmbete largi. Am intilnit con
ducătorii brigăzilor fruntașe ale 
sectorului II, brigăzi care au 
un cuvint greu de spus in rea
lizarea planului. Vespasian Că-

subterană de la 
aici, ca oriunde in 
minelor, am intil- 
cu fețele lor grave, 

de

Recuperarea armăturilor 
este un procedeu teh
nologic folosii de toa 

te exploatările miniere. Și to 
tuși, colectivul minei Vulcan 
s-a dovedit mai iscusit in va
lorificarea la maximum o a- 
cestei rezerve mari de econo
mii, reușind să concretizeze in 
cifre niște eforturi care foc 
de prisos orice comentariu. 
Inginerul loan Ekart, șeful ser
viciului tehnologic, mi-a expli
cat cu lux de amănunte cum 
acționează oamenii minei pen
tru ca gradul de refolosire a 
armăturilor provenite de la Iu-

nerul loan Diaconu, șeful sec
torului II. Mi-a vorbit cu in- 
suflețire și îndreptățită mindrie 
despre activitatea colectivului, 
despre noi proiecte și perspec
tive... Despre entuziasta inițio- 
tivă luată incă de Io începutul 
trimestrului IV 1972 și anume 
de a se realiza jumătate din 
lucrările de pregătire, folosind 
armături recuperate. Mobiliza
toarea chemare la întrecere ca
re, prin conținutul ei se înca
drează in buchetul bogat de 
inițiative înflorit in Valea Jiului 
- ca de fapt, in toată țara ini
țiative menite să grăbească

realizarea cincinalului înainte 
de termen, a lost primită cu 
căldura dc către oamenii minei. 
Sursă de importante economii, 
de substanțial spor de benefi
cii pentru colectiv.

O n aceste luni de ince- 
| put de an ’73, rezerve- 
" le blocului II fiind pe 

terminate, s-a deschis un oltul. 
Un bloc de cărbune. în care su
te de mii de tone de bulgari 
de lumină stau încremenite dc 
veacuri. Actualmente se des
fășoară o intensă activitate de 
pregătire a blocului. Se pre 
conizează ca un complex de 
abataj să desferece izvoarele 
de „diamant negru" ale viitoa
rei mari copacitățil Dar și in a- 
ceasta perioadă de pregătire, 
problema recuperărilor de ar
mături s-a impus, bineînțeles, 
ținindu-se cont de noile condi
ții. Noul program de lucru pre 
vede ca pe parcursul o 6 luni 
de activitate, pe o perioada 
insumind 30 dc zile, sa se fo
losească in exclusivitate armă
turile recuperate. O inițiativă 
voloroasă, ingenioasă, caracte
ristică spiritului gospodăresc ca
re trebuie să fie atributul fie 
cărui om al minei. Un program 
care in mod sigur va fi trans
pus in viață de către acești oa 
meni minunați... De către ac?'*1 
Atloși ai timpurilor noi...

Voleriu BUTULFSCU 
student I.M.P.

I

Pe urinele semnalelor 
critice ale ziarului

îmbunătățirile sînt evidcrte

Marin BLENDEA, 
juristconsult, 

secretarul Comisiei de jude
cată de pe lingă F.F.A. „Vis- 

coza“ Lupeni.

Întîlnire de lucru cu pionierii

decizia nr.

După o lună de zile, în 22 
martie, am primit din partea 
Trustului de alimentație pu
blică din Petroșani un răspuns 
la articolul „E Mignon, dar 
nu e prea drăguț" (apărui in 
„Steagul roșu" nr. 7249 din • 
23 februarie a.c.). Mâi întîi 
ni se face o succintă trecere 
în revistă a metamorfozei 
prin care a trecut această u- 
nitate do alimentație publică, 
transfărmindu- • din bufet 
„de mina a dt-ui" în resta
urant intens solicitat, • după 
care răspunsul se rezumă in 
a ne anunța — și prin noi 
pe cititorii ziarului, publicul 
consumator — că... „vom In
sista pentru schimbarea opti
cii. a mentalității vechilor 
cliențl ai localului in ce pri
vește consumul excesiv al 
băuturilor alcoolice". Altce
va : „S-a făcut Instructajul

Prima zi
călduroasă,

prima acțiune
de înfrumusețare

Titus JURCA,

Vulcan, bd., Victoriei bloc 64.
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Eroare !
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carica-
Cobar ;

Vul- 
intre- 

despre

Prima zi călduroasă, de 
primăvară a coincis cu prima 
acțiune de înfrumusețare a 
orașului Vulcan. Din iniția
tiva Consiliului popular, s-au 
adus din împrejurimile mon
tane ale Bradului 300 bucăți 
tufe ornamentale de ienupăr, 
120 bucăți tei de talie mare 
și mijlocie, care au fost plan
tați în parcuri și zonele verzi 
din diferite cartiere ale ora
șului.

Ea această acțiune au răs
puns cu entuziasm aproxima
tiv 200 de cetățeni din blo
curile de pe /Aleea Crizante
melor, Aleea Pajiștei, A 52, 
A 53 din circumscripția elec
torală 42. S-au evidențiat în 
mod deosebit Costache Vasi- 
liu, Alexandru Marton, Alex
andru Tecu, Ianoș Barabas, 
Maria Ștețu, Nicolae Ciurea, 
Alexandru Zavera, Mihai 
Cîmpeanu, Ion Catona. Con
stantin Filip. Constantin 

Șchiopu, Zoltan Tovosi. Har
nici gospodari s-au dovedit 

a fi și copiii acestora printre 
care amintim pe elevii Miha- 
ela Vasiliu, Ghizela Kiss, Io
sif Juchi, Tiberiu larto, Rodi- 
ca Cristea, Ecaterina Marton 
și mulți alții. Asemenea ac
țiuni vor continua în orașul 
nostru, astfel îneît și în a- 
nul 1973 Vulcanul să devină 
un serios concurent pentru 
ocuparea unui loc fruntaș în 
întrecerea patriotică ce se 
desfășoară între localitățile 
țârii pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a acesto
ra.

Pe marginea „însemnării" 
intitulată „Ca să ne aflăm... 
in treabă" (publicat in ..Stea
gul roșu" nr. 7265 din 14 
martie a.c.j, . conducerea 
I.G.C. Petroșani ne răspunde 
următoarele: „Cercetînd si
verlflcind . (probabil. ascul- 
tînd doar justificările contro- 
loarei Silvia Cruceru, cea 
înfierată in articolul respec
tiv — n.n.) cele sesizate, am 
constatat că : cetățeanul ca
re s-a urcat prin față, deci i- 
legal, in autobuzul de Lonea 
— Petroșani, solicitase (Nu, 
nu-i adevărat, nu solicitase, 
întrebați șoferul, cu care a 
stat în permanență la „tai
fas", a solicitat abia in mo
mentul cind a urcat controloa- 
rea, și aceasta știe pîecis că 
așa a fost și șoferul știe mai 
precis acest lucru — n.n.)

pentru proiecția muncii, vi
zitele medicale sînt la zi.... 
pentru păstrarea ambalajelor 
vom crea condiții in cel mai 
scurt timp..., unitatea dispu
ne de dulap — vestiar, pre
cum și de aparate pentru cîn- 

o balanță 
un cintai

tării, respectiv, 
semiautomată și __ _____
decimal..., soțul gestionarei, 
iulian Puican, a fost reparti
zat ca muncitor necallficat 
la unitatea nr. 5 „Oltul" din 
Petroșani, cu 
261/1973...“ (Și dacă n-o z fi 
așa, cine să fie luat „in pri
mire" ? I — n.n.)

Just! Aceste îmbunătățiri, 
in folosul consumatorilor, 
le-am constatat și noi, înain
tea sosirii (cu intîrziere) a 
răspunsului conducerii
T.A.P.L. Oricum, totul e bine 
cind se termină cu bine !

Nu-i așa !
bilet de călătorie... 
dc control a urcat
buz in stația următoare, așa 
că nu putea să știe că cel 
in cauză urcase prin față 
(cum, adică, dar acesta a re- 

1 cunoscut, din moment ce 
controloarea l-a avertizat, cu 
blîndețe, că și ..pentru că 
ați urcat prin față puteți fi 
amendat" n.n.*).

In ce privește explicarea 
celuilalt caz, justificările 
sînt satisfăcătoare...

In concluzia răspunsului : 
„Precizăm că au fost luate 
măsuri de prelucrare cu toți 
șoferii I.G.C., a atribuțiuni- 
lor de serviciu in relațiile 
cu publicul beneficiar al 
transportului in comun I"

In concluzia noastră : Ni 
s-a răspuns pentru că ... tre
buia să ni se răspundă ! ! A- 
tît.

Organul 
in auto-

Comandamentul orășenesc 
Vulcan al Organizației pionie
rilor, s-a intilnit, zilele trecu
te cu tov. AUREL B1RLEA, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid, intr-o ședință 
de lucru. Membrii comanda
mentului l-au informat despre 
activitatea lor, despre îndepli
nirea angajamentelor luate in 
urma Chemării Văii Jiului și 
ca răspuns la Chemarea Foru
mului Național al Organizației 
pionierilor. Pionierii au venit 
cu o seamă de propuneri, care 
să ducă și pe mai departe la 
îmbogățirea activității pionie
rești din orașul Vulcan. Pro
punerile comandamentului, 
prin sugestiile valoroase ale 
tovarășului Aurel Bîrlea au 
fost transformate in măsuri 
concrete, pe baza cărora se 
va desfășura întreaga activi
tate pionierească in perioada 
următoare in special in timpul 
vacanței de primăvară, cind 
pionierii vor efectua 35 000 o- 
re muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașului, trasin- 
du-se și fronturile de muncă

unde va lucra fiecare unitate 
de pionieri. Comandamentul 
Orășenesc a avut foarte mult 
de învățat la această întîlnire, 
hotărind să invite pe viitor și 
alți tovarăși, conducători de 
partid și de slat, pentru a

îndrumați in organizarea 
mai bună a vieții pionierești 
din orașul nostru.

Răspundem celor ce ne scriu
@ Vasile Atanaslu, 

can. Din cercetările 
prinse în problema 
care ne scrieți rezultă că nu 
vi s-a plătit ajutorul de stat 
din cauză că nu ați prezen
tat unității dovada situați
ei școlare a fiului dv. Moti
vele neplății fiind elucidate, 
incepînd cu 1 decembrie 
1972, ați fost repus în drep
turi.

© Victor Iltodiu, Lupeni. 
Consiliul popular al județu

lui Botoșani ne informează 
că în baza actelor prin care 
□ ți făcut dovada că sînteți 
angajatul E.M. Bărbăteni, 
Consiliul popular al comunei 
Hudcști v-a anulat autoriza
ția de funcționare in meseria 
de dulqhcr, iar Adminis
trația funciară a județului 
Botoșani a făcut modificarea 
impunerii pe anul 1972 și a 
aprobat scăderea suinei de 
1 563 lei, reprezentind impo
zitul pe venit neagricol.

Lupeni.
Alimen- 

nou situ- 
cele

® Maria Brăneț, 
Conducerea O.C.L. 
tara a verificat din 
ația, dv. constalînd că 
reclamate ziarului cu privire
la vechimea in muncă co
respund cu lealitatea. In a- 
ceastă situație vi se recu
noaște vechimea neîntrerup
tă în aceeași unitate și spo
rul la care sînteți îndreptă
țită, dar nu mai mult decît 
un an de la pretinderea lui.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Lupul mărilor ; Repu
blica : 20 000 dc leghe sub 
m fri; PETRILA : Marea spe
ranță ribă . LONEA — Mi
nerul ; Vedere de pe pod -, 
ANINOASA : Lupul negru ; 
VULCAN : Marea hoinărea-
O , LUPENI — Cultura! : 

Queimada ; Muncitoresc: 
Drum in penumbră ; URI- 
CANI: xnna celor 1 000 de 
zile.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fugi ca să te prindă ; 
Republica : In trecere prin 
Moscova ; PETRILA : Marea 
speranță albă ; LONEA — 
Minerul : Batalionul invizi
bil ; ANINOASA; Lupul ne
gru ; VULCAN : O afacere ; 
LUPENI — Cultural : Vedere 
de pe pod ; Muncitoresc ; 
Drum in penumbră ■, L'RI- 
CANI: Anna celor 1 000 de 
zile. •

DUMINICA, 25 MARTIE
6,00 Buletin de știri ; <

Concertul dimineții; 7,00 Ra 
•iiojurnal ; 8,00 Sumarul pro-

8,08 Ilustrate muzicale; 
9,00 Ora satului ; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor; 10,30 
Succese ale discului ; 11,00
Buletin de știri ; 11,05 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11.35 
Formațiile „Sincron" și „I 
Nuovi Angeli" ; 12,00 De toa
te pentru toți ; 13,00 Radio

jurnal ; 13,15 Recitalul vede

telor ; 14,00 Unda veselă; 

14,30 RiLmuri și melodii ; 

15,00 Buletin de știri ; 15,05 

Inlerpreți "îndrăgiți de muzi

că populară; 15,20 Azi, in 
România 15,45 Sport și mu

zica . 18.15 Concert de mu

zica populară ; 18.45 Piese 

instrumentale; 19.00 Radio

jurnal ; 19,15 Din discurile 

lui Richard Tauber ; 19,30

Campionatul mondial de ho

pe gheață ; 20,00 Estra- 

duminicaia ; 20,45 Con-

-. mnâri; 22,00 Radiojurnal ;

Panoramic sportiv; 

Pagini din opera „Bea- 

di Tenda" ; 22,50 Mo- 

poetic -. 23.00 Dans,

Știri;

22,00 Imagini ateniene ;
22,15 Telejurnal ;
22,25 Hochei pe gheață. Ro

mânia Italia. (Cam
pionatul mondial 
grupa B). înregistrare 
de la Graz ;

DUMINICA 25 MAR UE

meni
dans1 ; 24,00 Buletin de

0,03- 5,00 Estrada nocturna.

8,00 Gimnastica pentru
8,10 Pentru sănătatea
8,25 Cravatele roșii:
9,45 Viata sa tu Iu ■ .

11,00 Emisiune i 
ghiară ;

12,30 De strajă 
13,00 Album duminical:

— Alo, aici e Slroe ! ;
— Cînlece de voie bu
nă. Interpretează 
riana Bădoiu ;
— Anecdote cu 
îndrăgiți (A. Giuqaru);

Invincibilul Miqbtv 
Mouse ;
— Micro-recital umo
ristic : Stela Popescu; 
— Melodii în primă a- 
udiție interpretate 
Dan Spătaru ;
— Să ridem cu
Mărin ;
— Pe strunele viorii
— „Te văd, te văd"; 

14,00 Fotbal : Steaua
C.F.R. Cluj (repriza I); 
— Maratonul Vnsalop- 
pet cea mai mare 
cursă do schi din lu
me : 85 km ;

15,00 Fotb.il •_ Steaua —
C.F.R. Cluj (repriza a

— Schi-variotăți ;
— „C.F.R." de 1. L. Ca- 
ragiale ;
— Canțonete interpre
tate de Nicolae Herlea
— Jurnal de călătorie: 
..Piramidele" ;

Trei melodii
Drfigan ;
Din albumul 

turistului Nell
Cărți poștale ilus- 

Panicolla (Spa-

LUNI 26 MARTIE

© Sigismund Zsirai, Vul
can. In cazul că aveți 25 ani 
lucrați, din care 3 ani și 8 
luni și 20 de zile in grupa 
I-a și 8 ani și 8 luni în qru- 
pa a ll-a, pentru acest 
timp vi se face o reducere 
de vîrslă de 4 ani, așa că 
puteți cere pensionarea la 
etatea de 56 de ani împliniți.

Ana ROȘCA. 
directorul Casei pionierilor

angajarea

unui motopumpist
unui tractorist rutier

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic pină la ora

9, de la serviciul normare și salarizare al exploatării.

„Micul caporal a 
fost avansat" — re
portaj j
— Moment folcloric ;
— Charlie Chaplin in 
,, Vagabondul" — pre

mieră pe țară;
— Muzică ușoară.
Film serial pentru tine
rel : „Pierduți jn spa
țiu" Episodul XXII — 
„Planeta fantomă" ; 
Avanpremieră ;
Vetre folclorice. Valea 
Jiului ;

1 001 de seri •, 
Telejurnal ; Săplămi- 
na politică internă și 
internațională în Ima
gini -,

20,15 Preferințele dumnea
voastră. Spectacol or

ganizat de Televiziunea 
Română, in colaborare 
cu Consiliul sindicate
lor din sectorul 8 - 
București, pentru mun
citorii fruntași de pe 
platforma industrială 
„23 August"

17.30 Curs de limbă france
ză. Lecția 47-a (relua
re) ;

1-8,00 Telex ;
18,05 La ordinea zilei... Azi, 

județul Mehedinți ;
18.20 Căminul...la Arad ; 
19,00 Scena •,
19.20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal, 

înainte ' 
cauză a 
por ;

20,00 Cîntecul
20.05 Ancheta
20,45 Roman-foileton. Cînlec 

la apusul soarelui -,
21.30 Revista literar-artisti- 

că Tv.
22.30 24 de ore ;
22,50 Luminile rampei ;

Cincinalul 
de termen 
întregului

săptămînii;
T.V.;

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 17 
grade ; Paring -{- 9 grade.

Minimele : Petroșani — 4 
grade; Paring — 2 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 54 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține 
mult 
neri 
Vînt 
die.

frumoasă cu cer mai 
senin. Dimineața depu- 
posibile de brumă, 
slab din sectorul su-

MINERI! RESPECTAT! NORMELE DE 
TEHNICA SECURITĂȚII IN SUBTERAN

GOLURILE
DIN TAVANi

Fotb.il
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ția. la educarea și formarea 
profesional-politicâ a tinere
tului universitar.

Trccîndu-se la ultimul punct 
al ordinii de zi. conferința 
a ales, prin vot secret. Con
siliul și Comisia de Cenzori 
ale U.A.S.C.R., pe baza pro
punerilor de candidați ale 
conferințelor centrelor uni
versitare, ținîndu-sc seama de 
acordul adunărilor generale 
ale studenților în care au fost 
discutați cei desemnați.

Participanții au luat, apoi, 
"uro-tință do rezultatele pri- 
"țtei plenare a Consiliului 
“.A.S.C.R., în cadrul căreia 

« fost ales Comitetul Execu
tiv. Ca președinte al Conci
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști 
România a fost 
Ies Constantin Boștină. 
Vicepreședinți au fost aleși i 
Acostoaei Vasile, student la 
Institutul agronomic Iași; 
Nicu Ceaușescu, student la 
Universitatea București; Pau
la Szanto, studentă la Insti
tutul de medicină și farma
cie Cluj: Gheorghe Văduva, 
student la Institutul politeh 
nic Timișoara. Ca secretari 
au fost aleși : Ioan Bari, Ra
du Enachc. Stelian Cornel iu 
Moțiu. Kalman Pusztai. 
președinte al Comisiei 
Cenzori a fost ales Marin Că
lin. student Ia Academia de 
studii economice din Bucu
rești.

Luînd cuvîntul.. tovarășul 
Constantin Boștină. preșe
dintele U.A.S.C.R., a spus :

Conferința noastră, care a 
dezbătut cu exigență. în chip 
comunist, critic și autocritic, 
întreaga activitate desfășura
tă. confirmînd activizarea po
litică mai largă a studenți
lor și consolidarea politico- 
organizatorică pe care au cu
noscut-o asociațiile în ultimii 
ani, pe baza aplicării măsuri
lor stabilite de conducerea 
partidului în vederea îmbu
nătățirii muncii în rîndul ti
neretului. a stabilit, în spiri
tul recomandărilor cuprinse 
în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschi
derea lucrărilor, sarcinile ac
tivității viitoare pentru an
gajarea deplină a detașamen
tului de studenți comuniști, 
cu toate forțele, cu întreaga

din
a-

Ca 
de

lor pricepere și capacitate de 
muncă, in procesul de făuri
re a socialismului și comu
nismului pc pămîntul Româ
niei.

Adresîndu-vă. în numele 
membrilor consiliului nou a- 
les. mulțumiri pentru man
datul încredințat, vă asigu
răm de hotărîrea noastră de 
a munci cu perseverență, so- 
licitîndu-vă, totodată, spriji
nul dumneavoastră, al tutu
ror studenților țării în acti
vitatea pe care o începem azi 
de transpunere în fapt a tu
turor măsurilor și sarcinilor 
stabilite în cele două zile de 
rodnice dezbateri.

Avem ferma convingere că 
studenții comuniști din Ro
mânia socialistă, fii credincioși 
ai eroicului popor se vor 
pregăti cu responsabilitate, la 
nivelul exigențelor actuale și 
de perspectivă, pentru înca
drarea cît mai profundă în 
efortul constructiv al între
gii națiuni de realizare a pro
gramului stabilit de Congre
sul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în ța
ra noastră.

In aplauzele entuziaste ale 
delegaților și invitaților, 
conferința. în numele între
gii studențimi. a adresat. o 
scrisoare Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt momente de mare săr
bătoare. Participanții la Con
ferință scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.", .Ceaușescu și stu
denții", „U.A.S.C.R." — ini
țialele noii denumiri a organi
zației revoluționare a tinere
tului studios. Se intonează 
„Internaționala", cîntecul pa
triotic ..Tricolorul". imnul 
studențesc .Gaudeamus 
tur".

In această atmosferă 
brantă, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministrul’ pen
tru problemele tineretului, a 
declarat închise lucrările Con
ferinței a IX-a a Uniunii A- 
socîațiilor Studenților 
muniști din România, 
ment deosebit de rodnic, cu 
profunde implicații în acti
vitatea organizației revoluțio
nare a tineretului studen
țesc.

ULTIMELE ȘTIRI

(
îi

Sesiunea Comisiei economice

_ >JSL ~ ’BL / a

a 0. N. U
pentru America Latină

QUITO 24 (Agerpres). — 
In capitala Ecuadorului s-a 
deschis cea de-a 15-a sesiune 
a Comisiei economice O.N.U. 
pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.). Consacrată dez
baterii unor importante pro
bleme privind dezvoltarea so
cială și economică a state
lor de pe continentul latino- 
american. actuala sesiune 
coincide cu cea de-a 25-a a- 
niversare a C.E.P.A.L. și va 
constitui, implicit, și un pri
lej pentru efectuarea unui bi
lanț al activității acestui or
ganism al O.N.U.

Luînd cuvîntul la deschide
rea lucrărilor, președintele 
țării gazdă, Guillermo Rodri- 
guez Lara, a subliniat necesi
tatea stabilirii unor obiective 
sociale clare ale dezvoltării. 
„Nu mai poate fi vorba, a 
spus el, de evocarea dezvol
tării în termeni de creștere 
economică, ci de punerea a- 
cesteia în serviciul unor sco
puri sociale". La rîndul său, 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a relevat 
importanța creării C.E.P.A.L. 
pentru stabilirea unei strate
gii a dezvoltării pe continent 
și a declarat că O.N.U. va 
sprijini aceste state să par
ticipe la negocierile asupra 
reformei sistemului monetar 
occidental. ..Este de necon
ceput, a menționat secretarul

general, ca o serie de pro
bleme vitale, care afectează 
întreaga omenire, să fie re
glementate de un mic număr 
de țări, lăsîndu-se aproape 
în întregime în marginea a- 
cestor deliberări — sau cu o 
participare mai mult nomina
lă — majoritatea geografică 
și demografică formată de 
țările mai puțin privilegiate". 
A luat cuvîntul, de asemenea, 
Galo Piaza, secretarul gene
ral al Organizației statelor a-

mericane (O.S.A.), care a pre
conizat o „restructurare" a 
relațiilor dintre țările Ame
rica Latine și Statele Unite, 
în așa fel îneît acestea să ți
nă seama de adevăratele 
terese ale fiecărei părți.

Cea de-a 15-a sesiune

in-

a
C.E.P.A.L. va dura pînă la 30 
martie. Ea a fost precedată 
de două reuniuni pregătitoare 
la nivel de experti, desfășu
rate la Santiago de Chile 
Quito.

Și

Al 8-lea tur de scrutin
în Turcia

(Agerpres). — 
turc s-a des- 
cel de-al op-

o’
Ultimele știri

/

Conferința de solidaritate
cu lupta popoarelor

din coloniile portugheze

ANKARA 24 
In parlamentul 
lășurat, vineri, 
tulea tur de scrutin în vederea 
alegerii președintelui Republi
cii Turcia. Ca și în tururile 
precedente, nu s-a ajuns la 
nici un rezultat. De această 
dată scrutinul a avut un as
pect mai mult formal, la ale-

qeri participînd doar 120 
deputați, care au trebuit 
se pronunțe asupra unui 
gur candidai, rămas în cursă, 
Ferruh Rezbeyli, președintele 
Partidului Democratic. De 
menționat că președintele poa
te fi ales numai cu o majori
tate absolută — nu mai puțin 
de 318 voturi.

de 
să 

sin-

REGGIO EMILIA 24 — Co
respondentul Agerpres, Radu 
Bogdan, transmite: In 
Teatrului Municipal din Reg
gio Emilia s-au deschis, sim- 
bătă, lucrările Conferinței de 
solidaritate cu lupta popoare
lor din coloniile portugheze. 
Convocată în urmă cu aproa
pe două luni de un comitet de 
inițiativă, format din 
zentanți ai celor mai diverse 
forțe politice ale țării — co
muniști, socialiști, democrați- 
creștini și republicani —, con
ferința de la Reggio Emilia a- 
re drept principal obiect mo
bilizarea opiniei publice itali
ene pentru obținerea și asigu
rarea unei depline indepen
dente a popoarelor din colo
niile portugheze, pentru re
cunoașterea, în spiritul rezo
luțiilor O.N.U., a mișcărilor de 
eliberare FRELIMO, PAIG și 
MPLA — ca reprezentanți le-

sala

repre-

„Săptămîna

Co-
mo-

0 DECLARAȚIE DE PROTEST A M. A. E, 
AL R. D, VIETNAM

industriei ușoase
românești" la Roma

HANOI 24 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității 
test in 
nile de 
forțele 
Saigon

o declarație de pro- 
legătură cu operațiu- 
amploare lansate de 
administrației de la 
împotriva regiunilor

Tpng Le.Chan și Rach Bap, 
aflate sub controlul Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud. In declarație se cere 
respectarea strictă a Acordu
lui de la Paris privind înce
tarea războiului și restabili
rea păcii în Vietnam.

Reintroducerea
cu privire la securitatea

de stat”
LA PAZ 24 (Agerpres). — 

Autoritățile boliviene au fă
cut cunoscută hotărîrea lor 
de a reintroduce în țară „le
gea cu privire la securitatea 
de stat", in virtutea căreia 
persoanele ce se fac vinovate 
de • rganizarea și declanșarea 
de greve sau de alte acțiuni 
„cu caracter subversiv", vor 
fi pedepsite cu închisoare pî
nă la 30 de ani. Această le
ge a fost propusă în 1965, de 
fostul președinte al Boliviei, 
Rene Barrientos, și aproba
tă doi ani mai tirziu de Se
nat după dezbateri îndelungi, 
în cadrul cărora mai mulți 
deputați au scos în evidență 
caracterul ei antipopular și

antimuncitoresc. Această le
ge, caracterizată de gene
ralul Alfredo Ovando Când ia, 
ca „deosebit de aspră", a fost 
anulată în anul 1969, în baza 
unui decret al autorităților 
guvernamentale.

Hotărîrea de a reintroduce 
.legea cu privire la securi
tatea statului- a provocat vii 
reacții în rîndurile opiniei 
publice și a partidelor de o- 
pozițje din Bolivia. Liderul 
Partidului democrat-creștin, 
Benjanimo Miguel, a declarat 
că, odată cu intrarea în vi
goare a acestei legi, „în Boli
via se instituie o permanentă 
stare de asediu, iar acțiunea 
prevederilor constituționale 
încetează". i

ROMA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Radu Bog
dan. transmite : Capitala I- 
laliei găzduiește, începînd 
de vineri seara, prima „Săp- 
tămină a industriei ușoare 
românești**. Organizată sub 
forma unei expoziții repre
zentative in care industria 
ușoară din țara noastră este 
prezentă cu cele mai noi 
creații ale sale, această ma
nifestare vine să ilustreze 
cursul continuu ascendent 
pe care îl urmează relațiile 
de colaborare 
dintre România 
prestigiul și aprecierea 
mai mare de care se bucură 
produsele purtind eticheta 
„Made in România". Expozi
ția răspunde, în același timp,, 
interesului crescînd al pie
ței și producătorilor italieni 
față de produsele industriei 
ușoare românești, fiind cu
noscut că țara noastră expor
tă, deja, aici, o gamă largă 
și variată de confecții, texti
le, confecții din blană, tri
cotaje.

Despre semnificația aces
tui eveniment, din partea 
gazdelor a vorbit doctorul 
Solustri, director general al 
Confederației Generale a 
Industriei Italiene (Confin- 
duslria).

La deschidere, au partici
pat parlamentari, reprezen
tanți ai Ministerului Comer
țului Exterior, ai Ministeru
lui Industriei și Comerțului, 
ai principalelor firme impor
tatoare și exportatoare, nu
meroși oameni de afaceri, 
membri ai corpului diploma
tic, ziariști. A fost prezent, 
de asemenea, ambasadorul 
României la Roma, Iacob Io- 
nașcu.

economică 
și Italia, 

tot

încheierea reuniunii
miniștrilor de finanțe din țările

Pieței comune
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SOF1A 24 (Agerpres). — La 

Sofia, in meci retur pentru 
preliminariile campionatului 
mondial feminin de handbal, 
selecționata U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 12—10 (6—4) e- 
chipa Bulgariei.

învinse și în primul 
(scor 17—7), handbalistele 
gare au fost eliminate 
competiție.

joc 
bul-
din

★
ZURICH 24 (Agerpres). — 

In - jdrul unei ședințe, care a 
avut loc la Zurich, s-a stabilit 
ca finala „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal să se des
fășoare la 30 mai, la Belgrad. 
Finala „Cupei cupelor" a fost 
programată pentru 16 mai, la 
Salonic. Conform regulamentu
lui finala ..Cupei U.E.F.A." se 
va desfășura in două „manșe", 
la 9 și respectiv 23 mai. Pen
tru organizarea acestor două 
meciuri candidează federațiile 
din R.F. a Germaniei, Anglia 
și Olanda.

★
TEL AVIV 24 lAqerpres). — 

La Toi Aviv s-a disputat a 
doua iniîlnire internațională 
masculină de baschet dintre 
echipa Israelului și selecțio
nata divizionară a României. 
Gazdele au obținut victoria cu

scorul de 85—83 (40—52). In 
primul joc, baschetbaliștii ro
mâni cîștigaseră cu 86—80.

★
VIENA 24 (Agerpres). In 

campionatul mondial de ho
chei pe gheață (grupa B), vi
neri seara, echipa Austriei a 
învins cu scorul de 6—5 (0—3, 
5—1, 1—1) selecționata Italiei.

★
MOSCOVA 24 (.Agerpres).—
Sabrerul român Dan Irimi- 

ciuc a obținut o remarcabilă 
victorie, ciștiqînd turneul in
ternațional de la Moscova. In 
turneul final, el a totalizat 5 
victorii, invingindu-1 în meci 
de baraj cu 5—4 pe sovieticul 
Nazlrmov (5 victorii). Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Vinokurov (U.R.S.S.) — 3 v; 
Krovopuskov (U.R.S.S.) — 3 v; 
Marin Cornel (România) — 
3 v; Rorres (Cuba) — 3 v. La 
turneu au participat 80 de sa- 
breuri din Bulgaria, * Ungaria, 
R.D. Germană, Cuba. România 
și Cehoslovacia.

Dan Irimiciuc este în vîrstă 
de 23 de ani și face parte din 
clubul Politehnica Iași. El este 
de profesie inginer.

★
SOFIA 24 (Agerpres). — Du

pă prima zi a concursului in-

ternațional de patinaj artistic, 
care se desfășoară la Sofia, 
la startul căruia sînt prezente 
concurente din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Polonia, Ro
mânia și U.R.S.S., sportiva ro
mâncă Elena Moiș ocupă lo
cul doi cu 46,27 puncte. Pe 
primul loc se află reprezen
tanta R.D. Germane, Kerstin 
Sztoljificz, cu 41,27 pdnete.

★
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — In sferturile de fina
lă ale turneului international 
de tenis de la Washington, 
campionul român llie Năstase 
l-a eliminat cu 6—2, 6—3 pe 
jucătorul grec Nikola Kaloghe- 
ropoulos. Meiler (R.F. Ger
mana) a dispus cu 6—3, 5—7, 
6—4 de americanul Gerken, 
iar Fassebender (R.F. Germa
nă) a cîștigat cu 6—4, 6—4 
jocul cu tinărul american Bil- 
lv Martin, în vîrstă de 16 ani.

★
Rezultate înregistrate în 

turneul international de tenis 
de la Merrifield (Virginia): 
Rosewall (Australia) — Me- 
treveli (U.R.S.S.) 6—4, 6—2 ;
Okker (Olanda) — Moore (Re
publica Sud-Africană) 6—4 
6—4 ; Taylor (Anglia) —

Redacție și administrația zlaruln! i Petroșani strada Republicii Nr. 90 telefon i 1662

BRUXELLES 24 (Agerpres). 
— La Bruxlles s-a încheiat re
uniunea miniștrilor de finan
țe din țările Pielei comune, 
consacrată examinării tendin
țelor inflaționiste din țările 
membre și a evoluției situa
ției monetare. Cei nouă miniș
tri au admis gravitatea creș
terilor inflaționiste în statele 
comunitare, așa cum a reie
șit din raportul special în a- 
ceastă problemă prezentat de 
Comisia C.E.E., care califică 
drept alarmante ratele înre
gistrate anul trecut. Majorări
le preturilor de consum, se 
arată în document, au cunos
cut o amploare ce nu a fost 
atinsă niciodată în perioada 
care a trecut de la crearea 
Pieței comune. Ratele inflației 
s-au situat intre 5,7 la sută 
(în Luxemburg) și 8.2 la su
tă (in Irlanda). S-a constatat, 
de asemenea, că obiectivul 
propus pentru anul în curs — 
menținerea creșterii preturilor 
sub nivelul de 4,5 la sută în

® SPORT

fiecare dintre țările membre 
— nu va putea fi atins.

In cursul reuniunii, miniștrii 
de finanțe și-au definit pozi
ția în legătură cu unul dintre 
principalele elemente ale re
formei sistemului monetar in
ternațional, și anume proce
sul de modificare a parității 
devizelor. In esență, ei au res
pins rigiditatea propunerii ame
ricane de a se proceda auto
mat la reevaluări sau devalo
rizări atunci cînd rezervele 
valutare ale unei țări ating 
anumite limite prestabilite. In 
concepția C.E.E., pe lingă to
talul rezervelor în devize, tre
buie luați 
alți 
mai important este considerat 
a fi balanța de plăti. Această 
poziție oficială va fi înaintată 
„Comitetului celor 20“ al Fon
dului Monetar Internațional, 
însărcinat, după cum se știe, 
cu elaborarea coordonatelor 
generale ale reformei.

In ceea ce privește Fondul 
de cooperare monetară al 
C.E.E. diferendul anglo-luxcm- 
burghez nu a putut fi soluțio
nat, problema urmind a fi e- 
xaminată din nou cu prilejul 
reuniunii miniștrilor de exter
ne comunitari, programată pen
tru începutul lunii aprilie.

principii în
orientarea P.S.D

în considerare 
indicatori între care cel

Crealy (Australia) 6—2, 0—6, 
6—3; Ashe (S.U.A.) — Cox 
(Anglia) 6—3, 6—4.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi in jurul orei 
15,45 jocurile clapei categoriei 
A de fotbal, cu excepția par
tidelor Steaua — C.F.R. Cluj 
și Sportul Studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș, care încep la ora 
14,00.

Pe micile ecrane, de la 
14.00, amatorii de fotbal 
putea urmări meciul 
- C.F.R. Cluj.

In Sala Floreasca din Ca
pitală au început ieri finalele 
campionatelor republicane in
dividuale de seniori la ju
do.

La categoria grea (plus 93 
kg), titlul de campion națio
nal a fost cucerit de tînărul 
sportiv Tiberiu 
(Școala Sportivă 
Ciuc), iar la categoria mijlo
cie (80 kg) victoria a reve
nit lui
Sibiu). Dumitru
(Dinamo Brașov) a 
primul loc la categoria semi
grea (93 kg).

ora
vor

Steaua

Solomon
Miercurea

Ionel Lazăr (C.S.M.
Alexandru 

ocupat

(Urmare din pag. 1)

sint ancorate încă două na
ve românești : „Moldova" și 
„Buzău".

Urc ia bordul „Aradului", 
întîmpinat prietenește de că
tre comandantul Grigore Ma
rin și căpitanul-secund Rai- 
ciu Gheorghe. Este ora prin- 
zului. O parte din cei 22 de 
membri ai echipajului sint 
adunați în sala de mese. De 
aici vine spre punte un 
miros îmbietor de sarmale 
românești.

In cabina comandantului 
primele notite încep să se a- 
dune pe carnetul de reporter. 
„Arad", navă fruntașă pe flo
ta noastră comercială, este la 
a 206-a călătorie din de
cursul celor aproape 12 ani 
de cind a fost lansată la a- 
pă de pe cala șantierului na
val din Drobela Tr. Severin. 
In ciuda tonajului său redus — 

1 100 tone, a străbătut pînă 
acum in lunq și lat apele 
Mării Negre și Mării Medi-

gilimi ai popoarelor din Mo- 
zambic, Guineea-Bissau și An
gola. Condamnind unanim po
litica colonială a Portugaliei, 
precum și orice formă de re
presiune și exploatare impe
rialistă, conferința are drept 
țel să contribuie - așa cum 
se arată în apelul comitetului 
de inițiativă — la intensifica
rea acțiunilor de sprijin poli
tic și material fată de lupta 
mișcărilor de eliberare.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de senatorul Gaetano 
Arfe, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian, di
rector al ziarului „Avânți". A 
fost prezentat apoi raportul 
Comitetului de inițiativă.

Asistenta a ascultat, 4n con
tinuare, saluturile adresate 
conferinței de către conducă
torii delegațiilor mișcărilor de 
eliberare din cele trei colonii 
— Samora Michel, președinte
le Frontului de Eliberare din 
Mozambic, Lucio Lara, mem
bru al Biroului Polilic al Miș
cării Populare pentru Elibera
rea Angolei, Silvano de Luz, 
membru al Consiliului Superi
or al Partidului African al In
dependentei diD Guineea-Bis
sau și Insulele Capului Verde.

Lucrările conferinței conti-

LUXEMBURG 24 (Auer- 
pres). — Lucrările celui de
al XXI-lea Congres al Par
tidului Comunist din Luxem
burg s-au deschis sîmbălâ in 
localitatea Rumelange. Con
gresul desfășoară sub lo
zinca „Pentru pace, democra
ție .și socialism". Pe agenda 
lucrărilor figurează prezen
tarea raportului Comitetului 
Central al partidului, alege
rea organelor centrale, exa
minarea unor probleme or
ganizatorice și financiare.

Congresul a fost deschis de 
președintele P.C. din Luxem
burg, Dominique Urbany. Tn 
continuare, Ilene Urban v, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, a prezentat rapor
tul politic al C.C. al partidu
lui.

Aviația americana 
a bombardat 

din nou Cambodgia
HONOLULU 24 (Agerpres). 

Comandamentul forțelor mi
litare ale S.U.A. din zona 
Oceanului Pacific a anunțat 
că. vineri, aviația americană 
a continuat să efectueze bom
bardamente intense asupra 
zonelor eliberate din Cam
bodgia. La operațiuni 
luat parte formațiuni 
bombardiere strategice

de 
Și

O-

© In marea sala a Congre
selor din Haga au fost des
chise expozițiile de artă 
populară și de carte româ
nească. Tot în capitala olan
deză s-au încheiat „Zilele fil
mului românesc".

La deschiderea celor două 
manifestări au fost de față 
personalități ale vieții poli
tice din Haga, oameni 
cultură și artă, precum 
ambasadorul României în 
landa, George Elian.

Președintele 
Ahmed Hassan el 
primit pe Murad 
trimisul special al președin
telui Anwar Sadat — relatea
ză agenția M.E.N. La convor
biri, care au fost consacrate 
examinării situației de tensiu
ne create la granița irakiano- 
kuweitiană, a asistat Saadun 
Gaidan, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revo
luției din Irak și ministru ile 
interne.

Irakului.
Bakr, l-a 

Ghaleb,

Abdcl Halim Kliaddam, 
înapoiat vineri scara la 

Damasc, venind de la Bag
dad, unde a avut convorbiri 
cu oficialități irakiene. El 
a vizitat, de asemenea. Ku
weitul.

® Liderul sindical Thomas 
Nielsen și reprezentantul pa
tronatului, Leif Hartwell, au 
căzut de acord, după apelul 
premierului Anker Jorgensen, 
să angajeze negocieri în ve
derea soluționării conflictului 
de muncă ce afectează impor
tante ramuri economice din 
Danemarca.

BONN 24 (Agerpres). — Gu 
două săplămîni înaintea Con
gresului Partidului Social- 
Democrat (P.S.D.), care se va 
desfășura la Hanovra, cance
larul Willy Brandt a lansat, 
vineri, membrilor partidului 
său, un serios apel la „solida
ritate și realism".

Șeful guvernului 
man s-a pronunțat, 
cuvînt înainte Ia
P.S.D. pe perioada 1970-1972", 
care vor fi prezentate dele- 
gaților la Congres, pentru o 
alianță pe termen lung 
Partidul
(P.L.D.) al
Walter Scheel și pentru o po
litică de reforme energice, pe 
baza programului partidului 
de la Bad Godesberg. „Nu
mai coeziunea — a afirmat 
Willy Brandt — va permite 
reînnoirea victoriei din noiem
brie 1972 și cîștigarea vi
itoarelor alegeri pentru Land- 
tage (Adunarea provincială a 
landurilor) și Bundestag, care 
vor avea loc în 1976".

vest-ger- 
într-un 

„Analele

cu 
Liber-Democrat 
vicecancelarului

lerane, ancorind în diverse 
porturi pînă la Gibraltar. Ac
tuala cursă Constanta — 
Beirut, parcursă în cinci zi
le, este cea de-a treia ieșire 
din acest an a „Aradului".

® Forțele patriotice din 
Guineea-Bissau au lansat. în 
prima jumătate a lunii mar
tie, noi atacuri asupra pozi
țiilor fortificate deținute de 
trupele portugheze in regiu
nile Cubucare și Nhacara- 
Mores, informează un comu
nicat al Partidului African 
al Independenței din Guine
ea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, dat publicității în 
capitala senegaleză.

® Conducătorul delegației 
R.D. Vietnam în Comisia mi
litară mixtă cvadripartită a 
adresat un memorandum con
ducătorului delegației S.U.A., 
protestînd în legătură cu a- 
mînarea retragerii forțelor 
americane din Vietnamul de 
Sud.

© La Berlin s-a comuni
cat câ guvernele Republicii 
Democrate Germane și Co
lumbiei au hotârît să stabi
lească relații diplomatice.

® Viccpremicrul și minis
trul afacerilor externe al Si-

pe timp bun ca și pe furtu
nă face parte din cotidian. 
Pînă la urmă îmi povestesc 
despre clipele grele trăite la 
sfîrșitul anului trecut, cînd 
o furtună năprasnică i-a sur

Tricolorul românesc 
în portul Beirut

La. Beirut vasul nostru des
carcă mărfuri generale pen
tru Liban și alte țări arabe 
din Orientul Mijlociu.

întreb ce întimplări deose
bite a trăit nava in ultimele 
călătorii. Cei doi ofițeri cu 
stagiu marinăresc de peste 
două decenii ridică din umăr, 
căutînd să-și aducă aminte, 
pentru ei străbătutul mărilor

prins pe Marea Neagră, în
tre Bosfor și Constanta, încli- 
nînd nava la 36°, și obligîn- 
du-i să parcurgă un drum 
obișnuit de cîteva ore in trei 
zile și tre| nopți. Echipajul 
„Aradului", format în majo
ritate de marinari tineri, a 
trecut cu bine acest examen 
reușind să aducă vasul în 
port in perfectă stare.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara

0 Luînd cuvîntul, vineri. 
Ia Washington, în cadrul u- 
nei întîlniri cu reprezentan
ții presei, ministrul de finan
țe american, George Shultz, 
a declarat că Statele Unite 
speră ca un acord de princi
piu asupra liniilor de bază 
ale reformei sistemului mo
netar internațional să poată 
fi realizat în următoarele șa
se luni.

© Un pescador japonez, a- ' 
vînd la bord nouă persoane, 
se află într-o situație cri’’că, 
în urma ciocnirii cu un ghe
țar. în largul insulei Sahalin. 
Incidentul a survenit în zorii 
zilei de sîmbătă, datorită vi
zibilității reduse și a unei pu
ternice furtuni de zăpadă ca
re s-a abătut asupra regiunii 
în care se afla vasul pescă
resc.

© Vameșii din localitatea 
spaniolă Algeciras au inter
ceptat un transport de 26 ki
lograme de hașiș în automo
bilul unui cetățean american. 
Persoana implicată a fost 
deferită justiției.

© In apropiere de Am
man, a fost arsă o cantitate 
de opiu și hașiș evaluată la 
500 000 de dolari, rezultată 
din capturile efectuate în a- 
nul 1972 de organele iorda- 
niene de combatere a trafi
cului ilicit de stupefiante.

Care este cea mai mare 
bucurie pe care o trăiește 
un marinar? — îl întreb pe 
căpitanul secund Raiciu 
Gheorghe. îmi răspunde fă
ră să se gindească măcar o 
clipă : „Revederea țărmului 
patriei, reintîlnirea cu cei de 
acasă, indiferent de durata 
cursei".

Acum ..Aradul" a ridicat 
ancora îndreptindu-se spre 
patrie. In drum va face o 
scurtă escală pentru a încăr
ca mărfuri in portul qrecesc 
Veudia din insula de legen
dă Millos.

Tricolorul românesc conti
nuă insă să se oglindească 
în apele Beirutului. La dane 
au intrat acum „Moldova" și 
„Buzău", a 13-a și a 14-a 
navă românească acostate în 
primele luni ale anului 1973 
la poarta comercială a Ori
entului Mijlociu. O mărturie 
în plus a relațiilor în conti
nuă dezvoltare dintre Româ
nia și țările arabe din a- 
ceastă zonă a lumii.

Subunitatea Petroșani 40 396


