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Ritmul de lucru pe șantierele Î.C.H. 
va trebui intensificat

O cerință prioritară care stă 
în permanență în atenția co
lectivului de salariați de la 
șantierul de construcții nr. 1 
din Petroșani este cea a pre
dării la termen a edificiilor 
edilitare ce sînt cuprinse în 
planul de apartamente pe a- 
cest an. Pînă în prezent au 
fost predate beneficiarului 
blocurile ce erau prevăzute a 
se finaliza în acest trimes
tru. Astfel, zilele trecute au 
fost recepționate blocurile D 
1—7 cu 30 apartamente și H 
1,—1 cu 20 apartamente. De 
asemenea — după cum a- 
veam să aflăm din discuția 
purtată cu tov. Nicolae Sasu, 
șeful șantierului — se lucrea
ză intens, la primul tron
son al blocului E 2—1 cu pa
tru nivele, construit din pa
nouri mari prefabricate, pre
văzut a se preda în prima 
parte a trimestrului II. Actu
almente există front de lu
cru asigurat la 422 aparta
mente, care se găsesc în sta
dii destul de avansate de 
construcție. Ea cele două gli
sante aflate în planul de 
construcție, G 1—1 și G 1—2 
cu cîte 66 apartamente fieca
re. In momentul de față se 
lucrează la montajul cofragu- 
lui glisant și, respectiv la 
fundații urmînd ca în pri
mele zile ala noului trimes
tru în care am pășit să se în
ceapă glisarea. Cele două 
blocuri glisate — față de 
cele construite anterior, pre
zintă un aspect inedit: apar
tamentele componente vor fi 
de 2 și 3 camere (44 și, res
pectiv 22).

Pentru ca necesarul de pre
fabricate ce vor' intra în 
construcția noilor blocuri 
prevăzute a se executa în tri
mestrele următoare (180 a- 
partamente în trimestrul II 
și 33 în trimestrul al III-lea) 
să fie asigurat din timp, va 
trebuii ca poligonul din Live-

în trimestrul II, 
cel pufln 

50 la sută din 
planul anual 

de Investiții!
zeni al T.C.H. să-și intensifi
ce eforturile pentru a lucra 
la capacitatea lui maximă 
(1 000 mc lunar).

In stadii foarte avansate de 
construcție se găsește, de a- 
semenea și unitatea de spă
lătorie — boiangerie de la 
Livezeni a cooperativei „U- 
»irea“. In momentul de față 
se lucrează la finisaje inte
rioare (zugrăveli, vopsitorie 
etc.) Șantierul ar avea capa
citatea de muncă și condiți
ile necesare pentru a finali
za pînă la 30 iunie a.c. aceas
tă lucrare, în$ă beneficiarul 
nu a pus la dispoziția cons
tructorului nici pînă la aces
ta oră — cu toate că trebuia 
să o facă încă din august a-

md trecut — documentația 
și necesarul de utilaje teh
nologice pentru terminarea 
lucrărilor de instalații.

In trimestrul al II-lea sînt 
prevăzute a se termina și lu
crările de la cantina și spălă
toria Liceului industrial mi
nier din Petroșani. De ase
meni, s-au luat măsuri de a- 
sigurare a condițiilor pentru 
a face posibilă devansarea 
eu două luni a termenului de 
predare a blocului H 3—3 cu 
60 apartamente din Aeroport, 
preconizîndu-se a se recepțio
na în preajma zilei de 1 Măi.

Trebuie avut în vedere în 
permanență faptul că trimes
trul în care am intrat cons
tituie principala etapă din a- 
cest an în care eforturile tu
turor trebuiesc sporite pentru 
asigurarea îndeplinirii planu
lui pe 1973 — an hotărîtor, 
după cum se știe în realiza
rea cincinalului înainte de 
termen. Va trebui ca pînă la 
finele trimestrului II să fie 
realizat un volum de cel 
puțin 50 la sută din planul 
anual de investiții !

Calitatea lucrărilor ce vor 
fi executate constituie încă 
o problemă care preocupă in
tens și permanent colectivele 
de constructori ai șantierului. 
Legat de acest aspect al acti
vității creatoare a muncitori
lor din diferitele categorii de 
meserii, s-au ținut la nivel 
de conducere, mai multe dis-

Ionel ȚABREA
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F.F.A. Viscoza Lupeni
Hărnicia 

își spune cuvîniul
Colectivul Fabricii de fire artificiale „Viscoza" din Lu

peni, preocupat în permanență de realizarea sarcinilor de 
plan ce îi revin, de continua îmbunătățire a calității firu
lui de viscoză — lucru de o importanță deosebită pentru 
filaturile și fabricile de confecții cărora le sînt destinate 
— înregistrează și Ia acest sfirșit de trimestru un bilanț de 
realizări meritorii. Astfel, hărnicia și dăruirea colectivu
lui s-a materializat faptic în realizarea planului trimes
trial la producția globală în proporție de 101 la sută, a 
producției marfă de 100,7 Ia sută, iar cea de fire de visco
za de 100,1 la sută. De asemenea, indicele productivității 
muncii pe acest trimestru este pozitiv, el atingind cifra de 
100,9 la sută.

Aport consistent la reali* 
zarea planului de 

extracție și de pregătiri
Numeroase brigăzi din cadrul sectoarelor de produc

ție ale E.M. Petrila, prin rezultatele obținute pe frontul 
cărbunelui, și-au adus o importantă contribuție la realiza
rea sarcinilor de plan ale exploatării pe trimestrul I în 
devans față de termen.

Astfel, brigăzile de la sectorul IV conduse de destoi
nicii mineri Gheorghe Toir.a, Constantin Alexe de la aba
tajele frontale și Alexandru Opra de la abataj cameră, cu 
cele 270, 200 și respectiv 80 tone extrase suplimentar au 
făcut ca „zestrea" plusului înregistrat de sector pe acest 
trimestru să urce Tă cifra de 3 280 tone.

Prin depășirile obținute brigăzile de la lucrările de înain
tări, cum sînt cele ale lui Zoltan Micola (+ 6 ml) și
Gheorghe Zaharia (4- 3 ml) de la sectorul I și Francisc Ko
vacs (4- 7 ml) de la sectorul II, au contribuit substanțial 
la finalizarea lucrărilor de pregătiri pentru punerea în va
loare a noi capacități de producție.

editura politica a apărut-'

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntare Ia adunarea festivă consacrată aniversării a 
80 de ani de la crearea partidului politic al clasei mun
citoare din România.

a președintelui Republicii 
Demccratice Sudan, 

Gaafar Mohammed Nimeiri
Președintele Republicii De

mocratice Sudan, Gaafar Mo
hammed Nimeiri, împreună cu 
soția, Buseina Nimeiri, a so
sit, luni la amiază, la Bucu
rești, într-o vizită oficială, în 
țara noastră, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste

România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In întîmpinarea șefului sta
tului sudanez, pe aeroportul 
internațional Otopeni, au ve
nit președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, 
Emil Drăgănescu și Ion Pă- 
țan, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai
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DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit luni, în 
saloanele Palatului Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Re
publicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed Nimeiri, 
și a soției sale, Buseina Ni
meiri.

La dineu au participat to
varășii Ilie Verdeț, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu- Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Gheorghe Cioară, Emil Dră
gănescu, Janos Fazekas, Ște
fan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Cons

tantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, împreună cu so
țiile, membri ai gu
vernului, conducători de 
instituții centrale și or
ganizații obștești și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte 
Khalid, ministrul

Mansour 
afacerilor

externe, Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei 
naționale, Izz El Dien El Sayed, 
membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudane
ze, Aby Bakr Osman Moha
med Jalih, secretar general 
la Președinția Republicii, Bo
na Malwal, adjunct al minis
trului informațiilor și cul
turii, Gamal Mohamed Ah
med, ambasador în M.A.E.

al R.D. Sudan, general de bri
gadă Omar Mohammed El 
Tayeb, Gindeel Ibrahim Gin- 
deel, adjunct al secretarului 
general pentru problemele ca
binetului și celelalte per
soane oficiale care-1 în
soțesc pe președintele Re
publicii Democratice Sudan 
în vizita pe care o întreprinde 
în țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și preșe
dintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Moham
med Nimeiri, au rostit toas
turi.

(Agerpres)

Toastul 
președintelui

Nicolae 
Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Nimeiri, 
Doamnelor și domnilor,
îmi face o deosebită plăcere ca, în nu

mele Consiliului de Stat, al guvernului, al 
meu personal și al tovarășei mele, să vă 
adresez dumneavoastră, domnule preșe
dinte, doamnei Nimeiri, precum și tuturor 
colaboratorilor care vă însoțesc un cordial 
salut de bun venit și să dau expresie sen
timentelor de considerație și stimă cu ca
re poporul român vă întîmpină pe pămîn- 
tul patriei noastre. Primirea caldă pe ca
re v-a făcut-o astăzi populația Bucureștiu- 
lui constituie o vie ilustrare a acestor 
sentimente, a dorinței de a dezvolta prie
tenia și colaborarea dintre țările noastre.

îmi este plăcut să evoc, domnule preșe
dinte, vizita pe care am făcut-o în primă
vara anului trecut în frumoasa dumnea
voastră țară, primirea ospitalieră de care 
ne-am bucurat din partea harnicului și 
entuziastului popor sudanez, convorbiri
le fructuoase pe care le-am purtat și în
țelegerile la care am ajuns. Am convin
gerea că vizita pe care o faceți astăzi in
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Toastul 
președintelui

Gaafar Mohammed
Nimeiri

Excelență,
Domnule președinte Ceaușescu, 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,
Stimată Doamnă a președintelui prieten, 
Doamnelor și domnilor,
Ne-a întimpinat astăzi frumosul dum

neavoastră oraș, cu o indelungată istorie, 
printr-o primire bună, o primire ce reflec
tă clar că următoarele zile pe care le vom 
petrece cu dumneavoastră vor fi utile pen
tru discutarea viitorului relațiilor noastre, 
zile plăcute atunci cînd vom vizita mărtu
riile istoriei dumneavoastră vechi, zile 
folositoare atunci cînd vom vizita fabricile 
dumneavoastră moderne și vom vedea re
alizările culturii dumneavoastră înfloritoa
re. Aceasta este întîmpinarea pe care mi-o 
rezervați mie și însoțitorilor mei.

Constat, dragă prietene, că vă aduceți a- 
minte de zilele petrecute printre noi, in 
Sudan, și sînt fericit să aud de la dum
neavoastră că ați petrecut momente de ca
re vă aduceți aminte cu plăcere.

Vizita dumneavoastră din primăvara tre-

(Continuare in pag. a 4-a)

În pagina a 4-a:
• Consultările multilatera

le de la Helsinki.
• Declarația G.R.P. al Re

publicii Vietnamului de 
Sud privind aplicarea 
prevederilor Acordului 
de la Paris.

Căutătorii |

tfe I
comori |

Poate că exploatarea mi- 1 
nieră Dîlja nu s-ar deosebi | 

Icu nimic de celelalte uni- ■ 
tăți similare din Vale. Și I 
spunînd acest lucru, mă J 

| glndesc inevitabil la dificul- I 
I tatea cu care putem deosebi I 
I albinele aceluiași stup. O u- I

nitate care și-a realizat mi- I 
Inuțios toate planificările, I 

lună de lună, adăugind ast- | 
Ifel încă o floare imensului .

buchet de realizări consa- I 
erate actualului cincinal. 1 

I Aceleași cuvinte s-ar pu- I
tea spune și despre sectoa- • 

Irele exploatării. Un colectiv I 
cu oameni de vîrste diferi- I 

Ite, legați însă sufletește I 
prin marea verigă a muncii. | 

IȘi totuși, sectorul 3 al ex- ■ 
ploatării face într-un fel o | 

I excepție. Și această trăsă- .
tură aparte, trăsătură ce In- I 

Icununează frunțile tuturor • 
muncitorilor din sector, e o- I 

I ferită poate de cele peste I
1 570 tone date suplimentar I 

. în luna martie. Sau poate | 
I noul colectiv de conducere, ■ 
! alcătuit din oameni tineri, | 
I stăpîniți de elanul vital spe- ■ 
I cifie vîrstei de aur. fngine- I 

rul IOAN CEAUREANU * 
mi-a prezentat brigăzile I 
fruntașe ale colectivului, • 
brigăzi care prin munca lor 
susținută au contribuit sub
stanțial la remarcabilul 
succes al colectivului.

Brigada lui IOAN COS- 
MA a dat pînă la 28 martie, 
346 tone peste planul lunar. 
Iată o cifră respectabilă. 
Pentru această izbîndă, toii 
oamenii și-au unit brațeie, 
au pus umăr lingă umăr și 

Iau clădit tonă cu tonă a- 
ceastă depășire de care ei 

Ise mîndresc, pe drept ca- 
vînt. Și-au dat mina în a- >

Valerin BUTULESCU,
student I.M.P.

I (Continuare in pag. a 3-a) I

E.M. LUPENI.
Pe șeful de schimb Gheorghe Laszlo din brigada minerului Nicolae Gavra și orta-

pii lui i-am surprins la Ieșirea din șut într-un viu dialog...
Rezultatele bune determină voia bună... Foto : Ion LICIU

Concursul

„7
La Petrila

Duminică dimineața, la li
ceul din Petrila și clubul mun
citoresc din Vulcan, s-au des
fășurat două întîlniri — în
trecere din cadrul primei fa
ze a concursului județean pi
onieresc „7 x 7“. La acest con
curs, 7 pionieri reprezentanți 
ai școlilor dintr-un oraș se 
întrec cu 7 din alt oraș la pro
be de sport și tehnic-cultural- 
artistice. Pionierii din orașul 
Petrila s-au întrecut cu cei 
din Hațeg. Proba tehnică a 
fost cîștlgată de eleva Ange
lica Zorilă (clasa a Vil-a Ia

Orașele noastre pot și trebuie 
să fie mai bine gospodărite!

Raid-anchetă la locurile de desfășurare a acțiunilor 
patriotice de curățenie și înfrumusețare

Duminică 1 aprilie. O zi 
însorită de adevărată primă
vară, parcă anume venită pen
tru a oferi cadrul potrivit u- 
nor acțiuni de curățenie, în
frumusețare și bună gospodă
rire în toate localitățile muni
cipiului. A fost prima zi din 
această primăvară cînd mii 
de cetățeni — tineri și vîrst- 
nici — mobilizați de consiliile 
populare, asociațiile de loca
tari, organizațiile de U.T.C., 
au ieșit în cartiere, pe străzi, 
în preajma blocurilor, în 
parcuri, „înarmați" cu unelte 
adecvate, iar în multe locuri 
sprijiniți și de mijloace me
canizate, la muncă pentru în
făptuirea obiectivelor cuprin

se în angajamentele adoptate 
de sesiunile consiliilor popu
lare ca răspuns la întrecerea 
patriotică ce se desfășoară 
între orașele întregii noastre 
țări, pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localități
lor. In rîndurile ce urmează 
vom reda aspecte constatate Ia 
„fața locului" în cursul dimi
neții de duminică în cîteva 
din așezările municipiului, 
raportînd ceea ce s-a realizat 
în domeniul la care ne refe
rim, la ceea ce putea și, mai 
ales, trebuie să se facă.

T. VRINCEANU
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pionieresc
"7 “ X /

liceu) care a construit un a- 
parat de radio. La concursul 
pe materii (matematică, fizică, 
istorie) au primit bile albe 
cel din Petrila la fizică și is
torie, cei din Hațeg doar la 
fizică. Proba artistică a avut 
loc la clubul muncitoresc din 
Lonea unde cei 7 pionieri din 
orașul Petrila au prezentat 
montajul „Odă muncii socia
liste" închinat muncii mineri
lor, iar cei din Hațeg un mon
taj muzical-literar. De remar
cat e spijinul eficient al 
E.M. Petrila (care a amena
jat pista sportivă), colabora
rea fructuoasă a consiliului o- 
rășenesc al pionierilor, frumoa
sa și ospitaliera primire ce au 
făcut-o pionierii localnici ce
lor din orașul Hațeg.

La Vulcan
In fața unui numeros pu 

blic, format din pionieri, pă
rinți, cadre didactice, pe scena 
clubului muncitoresc din ora
șul Vulcan s-au tntilnit dumi
nică echipele orașelor Vulcan 
și Brad. Merită să fie aprecia
tă munca depusă de pionierii 
și cadrele didactice din orașul 
Vulcan pentru pregătirile e- 
fectuate în vederea acestui 
concurs care a folosit atit ia 
verificarea cunoștințelor de 
cultură generală, cit și în le
garea unor noi prietenii cu co
legii lor din Brad.

Primele etape ale concursului

„Dialog
pe aceeași scenă"

Sîmbătă, în sala Palatului 
cultural din Lupeni a început 
concursul „Dialog pe aceeași 
scenă", inițiativă culturală a 
Comitetului de cultură și c- 
ducație socialistă, comitetu
lui municipal U.T.C. După e- 
tapele de sîmbătă și dumini
că scopul acestor manifestări 
de mare complexitate se rea
lizează cu deplin succes, fie
care localitate propun'lnd 
noi tineri talentați.

La Lupeni au dialogat for
mațiile locale cu cele din 
Lonea. A fost un spectacol 
de mare densitate, închegat 
și cu foarte reale calități, a- 
plaudat îndelung de numero
șii spectatori pentru care sa
la s-a dovedit a fi neîncăpă
toare. Fiecare club și-a avut 
puncte forte în program. Clu
bul din Lupeni a prezentat 
fanfara al cărei microconcert 
a făcut cunoscută evoluția 
sa permanentă, efortul de 
îmbogățire a repertoriului în 
care se înscriu piese difici
le, de virtuozitate. In aceeași 
măsură s-a remarcat și co
rul orașului (dirijor Ileana 
Nucă) care cu fiecare apari
ție face dovada calităților sa
le interpretative mereu îmbo
gățite cu nuanțe. Ambele 
cluburi s-au pregătit intens 
pentru acest concurs. Cel din 
Lonea a adus brigada artis
tică de agitajie, formația de 
muzică ușoară, taraful și 
soliștii, dornici să-și afirme 
posibilitățile interpretative 
într-o confruntare directă cu 
cei din Lupeni. Dacă din 
punct de vedere artistic ce
le două cluburi s-au dovedit 
a fi sensibil egale (corul și 
fanfara din Lupeni fiind de

In fața blocului D5 de pe bulevardul Victoriei din Vul 
can, locatarii au ieșit Ia amenajarea spațiilor verzi.

Foto : N. ILIE

această dată cele mai bune 
formații de acest gen din 
Valea Jiului), concursul ful
ger „cine știe, cîștigă" avlnd 
tema „Republica Socialistă 
România în cincinalul 1971 
—< 1975" a creat o diferen
țiere : echipajul din Lupeni 
n-a fost pregătit atît de te
meinic ca cel din Lonea, ca
re a studiat bibliografia șt 
a oferit răspunsuri promp
te, bine formulate și exacte.

Spectacolul — concurs de 
la Lupeni a reunit aproxima
tiv 300 de artiști amatori ur
măriți cu atenție și real in
teres de un foarte mare nu
măr de spectatori.

Duminică, o altă etapă a 
concursului „dialog pe acee
ași scenă" a avut loc în 
sala de spectacole din Cim- 
pa, unde artiștii amatori lo
calnici au primit vizita că
minelor culturale din Iscroni 
și Cîmpu iui Neag. Și aici, 
sala de spectacole s-a dove
dit a fi neîncăpătoare pentru 
spectatorii veniți să urmă
rească, concursul, în multe 
puncte inegal. Inegalitățile 
sînt evidente și în astfel de 
prilejuri de asemenea, vrînd- 
nevrînd, prin cine procedează 
la o comparație. Taraful din 
Cîmpu lui Neag este, de pil
dă, net superior celor din Is
croni și Cimpa din toate 
punctele de vedere : al acu
rateța muzicale, al armoniei, 
al prezentării în spectacol. O 
impresie neprevăzută o are 
spectacolul cînd pe scenă 
instrumentiștii au o ținută

T. SPĂTARI)
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Cit mai multe activități sportive în aer liberi 
Cîteva probleme privind psihologia și selec
ția în sport.
Sub semnui improvizației — CRONICA ME 
CIULUI DE FOTBAL JIUL — STEAUA.
Etapa județeană a „Festivalului ansambluri 
lor de gimnastică modernă".
„Cupa veteranilor" a fost cucerită de schio
rii din Lupeni.
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In lumina Hotărîrii Plenarei C.C. ai P.C.R. cu privire
la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului

Cit mai multe activități sportive 
IN AER LIBER!

programelor 
asigurarea u* 
corespunzător

Orientarea 
sportive înspre 
nui conținut 
pregătirii temeinice a elevi
lor — cu specificarea faptului 
că cea mai mare parte a ac
tivităților să se desfășoare în 
aer liber — este una dintre 
principalele prevederi cuprin
se în Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al partidu
lui cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului.

Această recomandare, de a 
cărei importanță nu se îndo
iește nimeni dintre slujitorii 
școlii, își găsește deja o rapi
dă interpretare și punere în 
valoare... A venit primăvara, 
timpul frumos, cu zile senine 
și călduroase constituie o in
vitație mai mult decît îmbie
toare Ia mișcare în aer liber.

Profesorii de educație fizică 
din municipiul nostru au pă
răsit deja... aerul închis al 
sălilor de sport, al claselor, 
în favoarea terenurilor. Spa
ții pentru desfășurarea în bu
ne condițiuni a orelor de edu
cație fizică există suficiente. 
Fiecare școală posedă cîte o 
bază simplă „ornată", pregătită 
spre a-și primi, de dimineața 
și pînă seara, „oaspeții" dor
nici de mișcare. Preocupare, 
deci, pentru „transbordarea" 
totală a orelor de educație fi
zică în perimetrul „sanctua
relor sănătății" există.
mult se cere însă — șl 
afirmăm acest lucru ne 
rim la o serie de școli 
cartierele mărginașe ale
Iităților noastre — în direcția 
asigurării condițiilor optime

Mai 
cînd 
refe- 

din 
loca-

dc igienă pe terenurile 
sport sau în curți. In această 
direcție administrațiile unită- 

. ților școlare, conducerile șco
lilor pot și trebuie să-și spu
nă mai răspicat cuvîntul. Nu 
există o stare de îngrijorare, 
dar oricum și micile neglijen
țe e necesar să dispară ! Știm 
că în școlile noastre există 
buni gospodari — și elevii 
ne-au dovedit-o de atîtea ori 
pînă acum — sîntem convinși 
că nu se vor lăsa invitați prea 
mult, scurtînd la maximum 
timpul de punere Ia punct 
a tuturor acestor baze sporti
ve școlare, pentru ca toate, la 
unison, să ofere cele mai bu
ne condiții pentru desfășura
rea orelor de educație fizică 
în aer liber!

După o evoluție 
neconcludentă:

JIUL
STEAUA

0-1

V. DUNĂREAN®

Cîteva probleme privind psihologia 
Și selecția în sport

DIVIZIA A

Rezultate tehnice
RAPID — UNIVERSITATEA CLUJ 0—1
S.C. BACAU — PETROLUL 2—0 
DINAMO — U.T.A. 2—1
JIUL — STEAUA 0—1
C.F.R. CLUJ — C.S.M. REȘIȚA 1—1
A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. CONSTANTA 4—3 
STEAGUL ROȘU — SPORTUL STUDENȚESC 1—1 
F.C. ARGEȘ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—0

Clasamentul

Sub semnul improvizației

...Ar fi prea mult, spun u- 
nii, să intervină psihologia și 
aici ! Adevărul este că psiho
logia a devenit deja un ter
men foarte des întrebuințat 
în legătură cu pregătirea spor
tivă, îneît aproape că pe alo
curi deranjează... Lărgind sfe
ra acestui factor al antrena
mentului sportiv prin celelal
te laturi și atribute ale primu
lui — inteligență, personalita
te, caracter — cei care au for
țat atenția generală prin a- 
ceastă denumire au creat oa
recum și o tulburare, deschi- 
zînd o perspectivă complexă. 
Vorbim despre latura psiholo
gică a pregătirii sportive, zîm- 
bind — sau evităm să vor
bim — pentru că deocamdată 
prea puțin știm de unde să 
o începem și mai ales cum s-o 
terminăm...

Panica „pregătirii psihice" 
înaintea concursurilor este 
încă întreținută de insuficien
ța cunoștințelor și metodelor 
pe care le avem.

Aspectul pregătirii psihice 
a sportivilor a început, totuși, 
în mai mare măsură, să pro
voace o oarecare frămîntare, 
nu numai pentru că zidul de 
care se lovește — intensitatea 
crescîndă a efortului — poate 
fi împins numai cu „mănuși 
psihologice" dar și pentru că 
înțelegerea și participarea la 
formele din ce în ce mai com
plexe de antrenament cer o 
participare psihică mult mai 
intensă.

Din marea varietate de 
probleme ale acestui capitol 
ce însoțește pregătirea sporti
vă, mai accesibil pare să fie 
începutul, adică Selecția.

Să spui totuși că unui spor
tiv, în special de performan
ță, pe lîngă talent și calități 
fizice îi sînt necesare calități 
morale și de voință specifice, 
un antrenament adevărat, că 
îi trebuie o capacitate intelec
tuală, potrivită și că are nevo
ie de o personalitate deosebi
tă, este riscant într-adevăr.

Toată lumea știe acest lu
cru. Dar cîți dintre antrenori 
țin seama de el ?

Cîți nu se lasă furați de o 
statură impresionantă, 
„detentă formidabilă",

ieșită din comun și 
restul muncesc, „cio- 
„rotunjesc" din greu 
descopere într-un tîr- 
granitul a fost lemn ?

de o 
de o

viteză 
pentru 
piese", 
ca să 
zîu că
Oare nu dovedim noi înșine 
o flagrantă atitudine superfi
cială față de muncă, lipsită 
de voință, de tenacitate (de a 
căuta alt element mai potri
vit), de atenție, de discernă- 
mînt și de personalitate ?

Nu sîntem nici noi în afara 
acestor critici, am crezut atît 
de mult în posibilitățile neli
mitate ale educării, îneît am 
comis de multe ori din plin 
asemenea greșeli. Dar pentru 
că socotim splendidă munca 
de reeducare, de corectare, de 
corijare, necesară întotdeauna 
și oricînd, notăm aici aceste 
reflecții...

De ce trebuie să confundăm 
pregătirea psihologică a 
sportivilor cu cea de 
performanță, din volumul că
reia să luăm așa de mult în 
detrimentul perfecțiunii ? Din 
punct de vedere psihic ca și 
fizic, căutînd să mergem în 
sensul calităților proprii indi
vidului, și nu în contra lor, 
să cîștigăm invers timp, ener
gie și rezultate.

Ii putem găsi între talente 
și pe cei cu înclinații tempera- 
mentate, cu personalitate, cu 
conformație morală potrivite 
pentru lupta sportivă. Cu un 
efort în plus, desigur. Nu sîn
tem încă în situația de a avea 
teste ajutătoare, așa cum a- 
vem probe fizice, dar în fond, 
așa cum am arătat, nu este 
atît de greu să ținem seama 
cel puțin de anumite calități, 
de tipul temperamental, de 
formația morală de bază, de 
capacitatea voinței etc. Dacă 
o „speranță", spre exemplu, 
de la fragedă vîrstă nu vrea 
să renunțe la țigară de dra
gul sportului pe care îl prac
tică, va face mai tîrziu alte 
sacrificii mai grele pentru a 
ajunge la performanță ? De 
ce nu se ambiționează nimeni 
să facă un aruncător dintr-un 
firav sau un fotbalist dintr-un 
colos ? Și totuși, cîți nu ne 
ambiționăm să ridicăm pe po
dium tot felul de tempera
mente „artistice", de voințe

șubrede, de moraluri șovăitoa
re 7 Și ne mirăm apoi că alu
necă mereu de pe ultima 
treaptă...

Necesită însă osteneală, 
cred, o încercare de a diminua 
proporția în care să admitem 
încă de la selecție semnele de 
întrebare în privința posibili
tăților psihice pentru sportul 
respectiv, în special pentru 
performanța necesară actualu
lui sportiv. Privirea în pers
pectivă, atît de pretențioasă, 
nu trebuie să rămînă cu un 
ochi închis !

Prof. Dorel VLADISLAV, 
președintele C.M.E.F.S.

In județul nostru, gim
nastica modernă continuă 
să aibă un larg ecou în rîn- 
dul elevilor, deși se află la 
început de drum, acesta 
confirmînd-o prezența echi
pelor reprezentative ale 
municipiilor și orașelor de 
pe plaiurile hunedorene la 
prima ediție a „Festivalu-

Etapa județeană a 
„Festivalului 

ansamblurilor 
de gimnastică 

modernă0

Rezultatele
concursului

Rugbi

Etapa a XVI-a
Pronosport

nr. 13 din
1 aprilie

I.

1973
2 — 1 1

II. 0 — 1 2
III 2 — 0 I
IV 2 — 0 l

V. 1 — 1 X
VI. 1 — 1 X

VII. 4 — 3 1
VIII. 1 — 1 X

IX. 1—0 1
X. 2 — 0 1

XI. 1—0 1
XII. 0 — 0 X

XIII. 0 — 0 X

Fond de premii ; 436 703

Campionatul republican de 
rugbi a înregistrat duminică 
etapa a XVI-a. Punctul forte 
al zilei a fost derby-ul dintre 
Steaua și Dinamo, cîștigat net 
de ocupanții primului loc în 
clasament, virtualii campioni: 
20—3 (16—0). Grivița roșie a 
întrecut ușor pe Sportul stu
dențesc, în Capitală, cu sco
rul de 10—3.

Campionii „en titre", rug- 
biștiii de la „U“ Timișoara, au 
cîștigat la Săcele, în fața echi
pei Precizia cu 4—0. Echipele 
bucureștene Gloria și Vulcan 
abia au reușit să se departa
jeze. Au învins cei de la Vul
can cu 17—16.

Și, în .fine două rezultate 
de egalitate, la Iași și Sucea
va. Politehnica Iași nu a reu
șit să treacă de C. S. M. Si
biu iar la Suceava, Știința 
Petroșani a „scos" abia un 
0—0, care oricum nu reușește 
să îndulcească dezamăgirea 
provocată de pierderea parti
dei cu Steaua, la Lonea...

lui ansamblurilor de gim
nastică modernă", desfășu
rată duminică la Deva.

Costumele multicolore, e- 
șarfele, panglicile, cercurile 
au atras un număr mare 
de spectatori la sala Gru
pului școlar minier Deva. 
Municipiul Petroșani s-a 
prezentat la acest concurs 
cu echipele Liceului de cul
tură generală Petroșani( an
trenor prof. Iulia Popa) și 
Liceului Petrila (antrenor 
prof. Monica lacob).

Comitetul județean
U.T.C., organizatorul a- 
cestui concurs, a creat con
diții deosebite pentru buna 
desfășurare. Din grupul ce
lor. cinci arbitri a făcut 
parte și prof. Maria Văcaru 
de la Petroșani. Locul în- 
tîi a fost ocupat de echipa 
Liceului pedagogic Deva. 
Măiestria artistică îmbina
tă cu grația și eleganța miș
cărilor, de care au dat do
vadă fetele din Petroșani 
au atras aplauze prelungi
te ale publicului spectator. 
Acestea au reușit în fi
nal să se claseze doar pe 
locul al IV-lea. Liceul Pe
trila a ocupat locul VI.

Se știe că în acest an, 
la concursurile școlare spor
tive desfășurate pînă în 
prezent, municipiul Petro
șani a ocupat numai locuri 
fruntașe. Faptul că de a- 
ceastă dată nu am reușit 
să ne clasăm mai sus nece
sită o mai mare preocupare 
a profesorilor de educație 
fizică pentru pregătirea e- 
levilor la 
sportive.

1. Steaua 18 9 5 4 29—14 23
2. Dinamo 18 10 3 5 28—18 23
3. „U“ Craiova 18 7 7 4 30—25 21
4. C.F.R. Clu j 18 7 7 4 21—16 21
5. S.C. Bacău 18 8 5 5 23—21 21
6. Jiul 18 8 4 6 23—21 20
7. F.C. Argeș 18 8 3 7 27—17 19
8. F.C. Petrolul 18 7 5 6 15—16 19
». Steagul roșu 18 6 5 7 23—14 17

10. A.S.A. Tg. Mureș 18 8 1 9 26—30 17
11. Rapid 18 5 6 7 20—19 16
12. „U“ Cluj 18 6 4 8 17—29 16
13. U. T. A. 18 4 7 7 19—23 15
14. F.C. Constanța 18 5 1 9 13—24 14
15. C.S.M. Reșița 18 3 8 7 16—27 14
16. Sp. studențesc 18 3 6 9 17—33 12

viitoare
Steaua — Rapid ; F.C. Constanța — F.C. Argeș; „U" 

Cluj — A.S.A. Tg. Mureș; C.S.M. Reșița — Jiul; U.T.A — 
Steagul roșu; Dinamo — Sportul studențesc; Universitatea 
Craiova — S.C. Bacău ; Petrolul — C.F.R. Cluj.

...Se terminase meciul, ple
cam cu toții spre case, caute
rizat! parcă și cu tone de 
plumb în picioare, și-o poves
te, din copilărie, acea cu tru- 
moasa fată prefăcută în buf
nită ne aducea aproape clipo
citul Jiului și simțeam nevoia 
de fugă... De fugă fără conte
nire I Dramatizăm ? Nu. Jiul a 
pierdut duminică tocmai me
ciul pe care nu ar fi trebuit 
să-l piardă. A pierdut meciul 
onoarei. A pierdut o partidă 
pe care nu a știut s-o cîștige. 
De cîștigat se putea cîștiga a- 
ceasta întîlnire derby, chiar 
în condițiile în care s-a dispu
tat I Dar cum ? Cum, să duci 
la liman, cu fruntea sus, o 
treabă, cînd aripile de ceară 
ți-s frînte, cină aerul din plă- 
mîni e rarefiat și-n bocancii 
cu crampoane s-a strecurat... 
deruta gîndacilor surprinși In 
miez de noapte de-un fascicul 
de lumină I

Incepînd meciul sub semnul 
unei crispări dusă pînă la 
marginile exasperării, nereu
șind pe tot parcursul celor 90 
de minute să se smulgă 
sub tutela neagră, sumbră 
teamei de înirîngere, Jiul 
turnat, duminică în inimile 
turor celor care-au umplut 
nă la sațietate stadionul...

Dincolo de faptul — evident

— de altfel — că ceva, în a- 
cest meci, a existat, care s-a 
interpus în calea Intențiilor 
Jiului, obiectiv vorbind, din 
punct de vedere moral-volitiv 
fotbaliștii Jiului nu au pregă
tit bine întîlnirea. Știau că, 
probabil, la un moment dat 
vor fi puși în inferioritate teh
nică, dar... Cu ce s-au gîndit 
să contracareze această ipote
ză ? 1 Cu ce ? Dublîndu-și 
forturile, făcînd risipă de 
nergie. Risipă de mișcare 
făcut „steliștii". Și în 
tot ei erau mai proaspeți 
„ai noștri ca brazii'
geau în bărbi propria-le nepu
tință, obosiți fizic și mai ales 
psihic, deprimați, astenici 1

...Și frumoasa fată de împă
rat se prefăcuse în bufniță. Ce 
basm stupid I Hai, vor zice u- 
nii, ce-oi fi vrînd, să-i batem 
pe toți! Nu. Categoric 
Dar nici să fim lăsafi să
clădim castele de iluzii, să pri
mim mereu asigurări 
acesta... așa și pe 
pentru ca primul vînt 
să năruie și să ducă
de clipocitul Jiului, in apa a- 
cestuia, cutiuțele noastre cu 
speranțe, legate cu panglici 
bordo sau roz I

Am pierdut un meci acasă I 
Și 1 Se întîmplă și „la case 
mai mari" 1 Evident. Bine ar li 
să nu fie mai rău I Poate. Dar 
cu ce sînt vinovali cei peste 
5 000 de spectatori care au 
„cinstit" duminică stadionul 
să vadă, cu mici excepții, în 
teren, doar zbateri de pește 
fără cap pe jăratec sau de li
pitori peste care s-a presărat

e- 
e- 
«u 

final, 
iar

își... plîn-

sare. Au fost mai buni elevii 
lui Constantin ? Nu. Doar pe 
alocuri. In rest au știut ce vor 
și au venit la Petroșani avînd 
asupra lor o singură armă, dar 
o armă bine ascuțită de acasă 
(contraatacul)...

Jiul a pierdut pentru că a 
jucat în permanentă aglome
rat, pe spatii înguste, cu o cir
cumspecție inexplicabilă, cu 
pase din apărare înspre ,vîr- 
furi" deiicitare, fără șuteuri, 
cu un Rosznai inexistent, eu 
un Dodu în... afara problemei, 
fără extreme percutante, eu e- 
chipieri care parcă erau preo
cupați de concediul de 
sau de turneul din 
sau se gîndeau la
sufletului. Jiul a pierdut insă 
și din cauza arbitrului Gabriel 
Blau din Timișoara, care >i a- 
nulat un gol aproximativ va- 

a
a- 

o- 
că

mai 
Stocker

vară,
U.R.SS., 

nemurirea

nu
ne

Știința

de 
a 
a 

iu- 
pi-

ed anul 
dincolo, 
de april 
dincolo

DIVIZIA NAȚIONALA C

Victoria Craiova 3-1
După cum era de așteptat, 

Știința a obținut cele două 
puncte în partida de duminică 
cu Victoria Craiova, puncte 
care îi erau atît de necesare 
pentru ocuparea unui loc mai 
bun în ciasament.

Deși au cîștigat cu scorul 
de 3—1 în fața modestei echi
pe craiovene, jocul fotbaliș
tilor de la Știința nu a satis
făcut. E drept și terenul moa
le, denivelat pe alocuri, din 
Aninoasa, a îngreunat contro
lul balonului dar asta nu jus
tifică evoluția sub posibili
tăți a întregii echipe gazdă. 
Componenții ei au acționat, 
în special în repriza secundă, 
cu... încetinitorul, n-au luptat 
cu destulă ardoare pentru 
succesul deplin al echipei.

Intr-o notă 
comportat și 
parcă acestora 
cute mai ușor
rențele dovedite în domeniul 
pregătirii tehnice, formația

asistat 
lipsită 

care 
ori ti

similară 
oaspeții, 
le-au fost 

cu vederea

s-au 
Dar 
tre- 
ca-

din Craiova zbătîndu-se pe 
undeva pe la „coada" clasa
mentului, cu multe șanse de 
a părăsi divizia C.

Pe bună dreptate spectato
rii au plecat de Ia acest meci 
nemulțumiți de calitatea jocu
lui, de faptul că au 
la o dispută anostă, 
de fazele dinamice cu 
i-au delectat de atîtea
nerii fotbaliști de la Știința.

Cele patru goluri 
au avut parcă 
salveze partida 
critate, să mai 
din tribună.

Derulînd filmul jocului am 
reținut din prima repriză 
faza din minutul 2 cînd Gri
zea a șutat numai de la 3 
metri pe lîngă poartă, cea 
din minutul 8 cînd Gruia, du
pă ce a primit o pasă exce
lentă de la Faur, a înscris 
primul gol pentru echipa sa, 
precum și primul șut (mi
nutul 20) expediat ia poar
tă de către oaspeți. Tot în

darul 
de la 
stingă

înscrise 
să mai 
medio- 
„of“-ul

repriza I-a am mai reținut 
golul înscris de Bîtea în mm. 
37, ca și cel marcat de Gruia 
în min. 42, cu largul concurs 
al portarului advers. Din re
priza secundă am putea su
blinia faza din min. 50 cînd 
Burnete a salvat de pe linia 
porții, ratarea din min. 30 a 
lui Gruia și faza din min. 87 
cînd portarul Berindei a res
pins defectuos la atacantul 
advers Kraft care a înscris 
golul de onoare pentru oas
peți. In rest nimic deosebit.

Arbitrul Kurt Reinerth din 
Mediaș a condus următoarele 
formații: ȘTIINȚA : Berin
dei — Rișcuță, Zăvălaș, Rusu, 
Burnete — Grizea, Bîtea — 
David, Gruia, Faur (Nădășan), 
Alexandroni (Rotea); VICTO
RIA : Prejbeanu —• Din, A- 
lexandru, Cristache, Strizu 
— Voicău (Ion Aurel), Grigore 
(Țepelea) — Popoiu, .Kraft, 
Nicolăescu, Gădeanu.

labil (în prima fază doar 
fost obstrucție I). Ce să mm 
dăugăm ? Că golul a fost 
pera lui Pantea (min. 41) și 
de la Jiul a jucat ceva 
bine doar Mulfescu,
și Naghi. Să vedem la Reșița 
ce-o să fie I

Echipele: JIUL: Ion Gabriel 
— Georgescu, Tonca, Stocker, 
Dodu — Naghi, Libardi — 
Stan (Urmeș), Nlulțescu, Rozs- 
nai, Naidin (Stoian); STEAUA: 
Haidu — Sătmăreanu, Ciuga- 
rin, Negrea, Hălmăgeanu — 
Dumitriu IV, Dumitru — Pan
tea, Tătaru, Năstase, Aelenei 
(Ștefănescu).

C. MATEESO®

V. TEODORESCU

Partida de duminică — care 
a adus față în față două „tea- 
muri" cu rivalități mai vechi 
în lupta pentru supremația 
seriei, Minerul Lupeni și Vic
toria Călan — ar fi trebuit să 
poarte tenta, unei dispute a- 
prige, a unei confruntări dîr- 
ze pe 
tate în 
în scorul 
rul final pe tabela de mar
caj. Dar, în general meciul nu 
s-a ridicat la nivelul 
tivei valori, scontate 
ținătorii formației 
rilor. Elevii 
Mihalache au 
că timorați, 
tînd uneori mari ocazii de a 
înscrie din situații ideale 
gol. Poate că și fermitatea 
țiunilor ofensive inițiate 
jucătorii metalurgiști 
fost una dintre cauze, 
considerăm nu însă cea i 
Concludentă. Jucătorii din 
lan au etalat o mai bună :

teren,
ultimă 

înregistrat la fluie-

reflec- 
instanță

Nicolae 
activist al

prezum- 
de sus-

mine- 
Teodor

NAPRODEAN, 
Comitetului mu

nicipal U.T.C.

lui 
evoluat par- 
nesiguri, ra-

toate disciplinile
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; de
ac- 
de 

a 
dar 
mai 
Ca
sta-

pînire a jocului la mijlocul te
renului, o orientare mai bună 
în situații dificile, contraata- 
tacînd deseori mai ales pe 
extreme, cu rapiditate ridica
tă. Oare să credem că minu
tul 15 — atunci cînd Polgar 
a ratat un penalty, acordat de 
arbitru în urma unui henț co
mis în careu de către un apă
rător advers, la o centrare a 
lui Lucuță — să fi constituit 
momentul psihologic al jocu
lui ? Probabil, însă nu si
gur. Cert este însă faptul că, 
duminică, echipa minerilor nu 
a jucat în nota de dominare, 
obișnuită a o avea în mai toa
te partidele disputate pe te
ren propriu, indiferent de par
tenerul de întrecere în com
pania căruia evolua.

Derulînd filmul meciului 
am avea de consemnat nume
roase acțiuni de atac, cu faze 
deosebit de favorabile de a 
finaliza și de o parte și de 
alta. Dar ratările s-au ținut 
lanț. Unicul gol al partidei 
este înscris de Lucuța, cu 
capul în min. 31 al jocului, la o 
centrare bine executată de pe 
partea dreaptă de către Rus. 
Ocazii bune de a înscrie au 
avut Lucuța (min. 35, 49), Co- 
troază (min. 27, 69), Moldo
van (min. 55, 70), Voicu (min. 
30, 51, 53). Cea mai mare oca
zie însă de a majora scorul a 
fost irosită de Turbatu în min. 
88, cînd reușind să pătrundă 
singur printre apărătorii ad- 
verși, ezită un moment apoi 
trage ușor în sus, dînd posi
bilitatea portarului Hlopețchi 
(foarte inspirat în tot cursul 
meciului) să respingă în ex
tremis.

Iată componența formațiilor 
care au evoluat duminică : 
MINERUL : Șarpe — Rus,Șarpe — R__,
Șvedac, Burdangiu, Serafim — 
Polgar, Cristache
Voicu, Cotroază, 
(min. 73 Turbatu) ;
RIA : Hlopețchi — Bujor, Ca- 
ramicios, Potrivitu, Kiss — 
Ionele, Foca — Maurosca 
(min. 35 Popescu), Tudoraki, 
Bambuleac, Rizescu (min. 80 
Gyorgy).

A arbitrat bine : Victor 
Camenceanu (Craiova).

— Lucuța,
Moldovan

VICTO-

I. NICOLAF.SCU
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„Cupa veteranilor a f
cucerită de schiorii din Lupeni

Duminică, 1 aprilie 1973, 
pirtiile din masivul Paring 
au găzduit ce-a de A DOUA 
EDIȚIE A „CUPEI VETE
RANILOR" — competiție 
devenită tradițională pentru 
foștii schiori ai Văii Jiului.

Cu toate că, la actuala e- 
diție, numărul participanțl- 
lor a fost mai redus, aceas
ta nu a influențat cu nimic 
caracterul întrecerilor, pen
tru că la categoriile 35—40 
ani și 40—45 ani departaja
rea în clasament, pentru lo
curile I—V, a fost de ordi
nul zecimilor s-au de nu
mai 1—2 secunde.

Prezentînd Ia startul în
trecerii un număr mai mare 
de concurenți, schiorii Aso
ciației sportive Minerul Lu
peni au obținut primul Ioc

în clasamentul pe orașe 
a cucerit cupa acordată 
către organizatori, 
tiv, C.M.E.F.S.
Concursul a constat dintr-o 
probă de slalom uriaș în 
două manșe...

Iată clasamentul primilor 
trei clasați: CATEGORIA 
35—40 ANI: 1. Andrei Gers- 
tembrein — Voința Petro
șani; 2) Constantin Muntea
nu — Energia Paroșeni; 3) 
Iosif Batany — Minerul Lu
peni ; CATEGORIA 40—45 
ANI: 1. loan Morar — Pa- 
rîngul Petroșani; 2) Adal
bert Katto 3) Carol Crijela, 
ambii de la Minerul Lupeni; 
Categoria 45—50 ani: 
1) Andrei Anger, — Jiul Pe
trila; 2) Victor Mihuț — Jiul 
Petrila; 3) Petre Baleia — Vo-

Și 
de 

respec- 
Petroșani.

ința 
—60 
ca —
Tellman — Minerul Lupeni 
3) Francisc Edelin — Parînqul 
Petroșani; CATEGORIA PES 
TE 60 DE ANI: Liviu Mun 
teanu — Minerul Lupeal 
La fete s-a prezentat nu
mai o singură concurentă, 
respectiv Terezia Ratio, Mi
nerul Lupeni.

Prin grija unor membri 
ai comisiei de organizare 
(Eduard Petrovici, Constan
tin Munteanu, Adalbert Rat
to și Iosif Gașpar), primi
lor trei clasați le-au fost 
acordate în afara diplome
lor, frumoase plachete, me
dalii și cupe.

Deva; CATEGORIA 50 
ANI: 1) Simion Ciofli- 
Minerul Lupeni; 2) (osii 
—i — Minerul Lupeni

S. BÂLOI

TELEX . TELEX . TELEX
PRAGA 2 (Agerpres). — 

La Praga s-au încheiat în
trecerile concursului ' interna
țional de înot (bazin de 50 m), 
la startul căruia 
zenți sportivi și 
Bulgaria, Grecia, 
lonia, România, 
Cehoslovacia. O 
remarcabilă a avut în 
concurs înotătorul român Ma
rian Slavic, învingător în do
uă probe: 200 m liber, 
2’00”8/10 și 400 m liber 
4’25”5/10. In cursa de 100 
liber, M. Slavic s-a clasat 
locul doi, cu timpul 
55”7/10.

au fost pre- 
sportive din 
Elveția, Po- 
U;R.S.S. și 

comportare 
acest

m
pe 
de

VALENCIA 2 (Agerpres). 
— Cuplul alcătuit din româ
nul Ion Țiriac și americanul 
Mike Estep a cîștigat 
de 
lui 
la 
al 
primăvară". In finală, 
Țiriac și Mike Estep au în
trecut în trei seturi: 6—4, 1—6,

, _ proba 
dublu din cadrul tumeu- 
internațional de tenis de 
Valencia, primul concurs 
„Circuitului european de 

Ion

10—8, perechea belgiană Ber
nard Mignot — Patrick Hom- 
bergen.

Proba de simplu a revenit 
jucătorului spaniol Manuel 
Orantes, care l-a învins în 
finală cu 6—4, 6—4, 6—3 pe 
italianul Adriano Panatta.

HAGA 2 (Agerpres). — 
Campionatul european de ho
chei pe gheață (grupa B), re
zervat echipelor de juniori, 
a fost cîștigat la actuala edi
ție de reprezentativa Poloniei. 
In finala competiției, desfă
șurată la Heerenveen, hoche- 
iștii polonezi au învins cu 
scorul de 12—6 (9—0, 1—2,
2—4) formația Italiei. In par
tida pentru locurile 3—4, dis
cutată la Groningen, selecțio
nata Iugoslaviei a întrecut cu 
5—3 (1—2, 1—1, 3—0) echipa 
României.

Rennes, s-au numărat și re
prezentativele României 
terina Dumitriu și !_____
PreLipceanu, clasate pe lo
curile 2 și 3 
și, respectiv 
în proba de 
toria a revenit sportivei Ma
rina Janicke (R.D. Germană) 
cu 441,69 puncte.

i Eca- 
Sorana

cu 375,03
348,87 

trambulină. V:c-

puncte 
puncte,

(Agerpres).PARIS 2
Printre protagonistele con
cursului internațional de să
rituri în apă, desfășurat la

Concursul internațional de 
schi „Cupa Bucegi" s-a în
cheiat, la Poiana Brașov, cu 
disputarea probelor de sla
lom special.

La masculin, schiorul ro
mân Virgil Brenci a obținut 
o frumoasă victorie, reali- 
zînd pe o pîrtie în lungime 
de 400 m, cu 250 m diferen
ță de nivel, timpul de 
90”32/100. Pe locurile urmă
toare s-au clasat cehoslovacul 
Milan Svitorka — 91”75/100 
și austriacul Leonard Galeirs- 
chek — 91”93/100.

Cursa feminină a fost cîș- 
tigată de Maria Cîmpeanu, 
cronometrată în 75”52/100.
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ce ne scriu
Orașele noastre pot și trebuie să fie mai bine gospodărite! (Urmare din pag. 1)

< PETRE G. POPESCU, 
LUPENI. Redacția a primit a- 
sigurări din partea comparti
mentului apă-canal din ca
drul I.G.C. Petroșani că spăr
tura apărută în canalul de 
evacuare a apelor menajere pe 
strada Tudor Vladimirescu 
din Lupeni a fost remediată. 
Dacă mai considerați necesar, 
trimiteți-ne cîteva 
despre starea de lucruri 
aiă.

+ F. B„ PETRILA : 
răspundem, dar nu la 
nimi. Și în viitor nici atît!

< N IONESCU: Intr-ade
văr, în timp că conduc, șofe
rii, și cu atît mai mult cei de 
pe autobuze, nu au voie să 
întrețină discuții cu 
persoane. Dacă șoferul de 
autobuzul 31 HD 1085 a 
vîrșit într-adevăr, în ziua 
11 martie a.c., o asemenea 
călcare a regulamentului 
circulație, invităm forurile 
competente să ne furnizeze o 
precizare asupra cazului îm
preună cu măsurile ce se im
pun.

MINER, LONEA STR. 
REPUBLICII 176. Dacă dv. 
nu v-ați adresat direct O.C.L. 
Produse industriale, cum con
siderăm că era mai indicat, 
sîntem nevoiți să facem noi 
acest oficiu. Așa că invităm 
conducerea organizației co
merciale. menționate să anali
zeze de ce în ziua de 20 mar
tie a.c. magazinul fero-metal

rînduri 
actu-

Da, 
ano

voie 
diverse 

pe 
să- 
de 
în
de

nr. 67 din Petrila (gestionară 
Adriana Iftime) nu a respec
tat ora de deschidere după-a- 
miază, iar cînd cumpărătorii 
care așteptau la ușă au insis
tat, gestionara le-a adresat 
vorbe indecente, invitîndu-i 
totodată să care și lemne în 
magazie. Șefa magazinului, a 
săvîrșit, de asemenea, o aba
tere de la normele de comerț 
și prin faptul că a refuzat să 
vă dea condica de sugestii și 
reclamații pentru a consemna 
nerespectarea programului și 
atitudinea ei lipsită de bună 
cuviință. Șă așteptăm, deci, 
precizările și măsurile cuve
nite.

Dacă mai scrieți, vă rugăm 
să semnați corespondența des
cifrabil.

VOICU STOICA, LO
NEA : Am reținut gestul ne
corespunzător al ospătarei 
Nuți Dreabănu, de la7 bufetul 
„Jiul" Petroșani care nu a con
siderat de datoria ei să vă 
servească cu o sticlă de bere 
curată și pe dinafară. Sperăm 
să-l rețină și gestionarul bufe
tului și să vadă ce are de fă
cut în ce privește instruirea și 
dotarea personalului din sub
ordine în acest sens.

N. ANGHELESCU, PE
TROȘANI. Vă puteți realiza 
dorința în condițiile avanta
joase pe care vi le oferim prin 
publicarea operativă a unui 
text adecvat în cadrul rubri
cii de mică publicitate.

O „lecție" oferită celor mari 
de către copii

(Urmare din pag. 1)

Primele etape ale conwsnlui

Petroșani, ora 9. Sute de 
copii sînt prezenți ori conti
nuă să se îndrepte spre școli 
„înarmați" cu greble, mături, 
hîrlețe și alte unelte. Cei de 
la Școala generală nr. 4, în 
frunte cu învățătorii și profe
sorii lor, au trecut deja la 
acțiune în parcul de lîngă clu
bul C.C.P., pe str. Horia și al
tele. Se greblează spațiile în- 
ierbate, se adună hîrtiile, se 
sapă rondurile de flori. Au 
trecut apoi la acțiune și ele
vii de la Școala generală nr. 1, 
iar cei de la nr. 5, așteaptă 
încă semnalul de pornire. In 
jurul orei 9,30 aveam să ve
dem aceeași mobilizare nume
roasă și participare entuzias
tă a copiilor și în orașul Vul
can, iar ceva mai tîrziu, deși 
nu de aceeași amploare, și în 
orașul Lupeni. La Vulcan ele
vii de la școlile generale și 
liceul din localitate erau înși- 
ruiți pe cîteva sute de metri 
și munceau de zor la astupa
rea șanțului în care s-a pozat 
conducta de aducțiune a apei 
potabile, care, pînă la toam
nă, va ajunge la Petroșani. In 
celelalte localități — Petrila, 
Uricani, Aninoasa —, elevii au 
amenajat, după cum de altfel 
era și indicat, incintele școli
lor, parcurile și scuarurile din 
preajma acestora, au adus și 
sădit pomi. Dar au fost și ca-

zuri cînd elevii au adunat 
hîrtiile, au greblat spațiile 
verzi, ori au săpat rondurile 
de flori, într-un cuvînt au fă
cut ordine și curățenie în ju
rul unor blocuri sau pe unele 
străzi. De ce a fost necesar ca 
acțiunea de muncă voluntar- 
patriotică a copiilor să fie ex
tinsă și asupra acestor punc
te ? Răspunsul nu e greu de 
găsit. Pentru că în jurul blocu
rilor și pe străzile respective 
ordinea și curățenia lăsa des
tul de mult de dorit, iar locu
itorii lor vîrstnici nu 
sinchisit să-și măture, 
amenajeze fiecare partea lui, 
așteptînd comozi ca alții să le 
facă ordine și curățenie sub 
fereastră. Unde erați și cum 
v-ați simțit duminică în timpul 
cînd copiii vă săpau rondurile 
de flori și greblau spațiile în- 
ierbate din preajma imobile
lor în care locuiți tovarăși lo
cuitori ai străzilor Republicii, 
Horia, Cloșca, Mihai Viteazul, 
ai numeroase blocuri din car
tierele Carpați și Aeroport 
Petroșani ? După cum singuri 
vă puteți da seama, copiii n-au 
reușit, desigur, să rezolve to
tul. Ii veți aștepta, veți rămî- 
ne în continuare pasivi, obli- 
gîndu-i să vă mai „viziteze" 
încă o dată cartierul, strada ?

Da, copiii, însoțiți de 
Iii lor au dat astfel o 
celor vîrstnici despre 
cum trebuie acționat.

s-au 
să-și

dască- 
lecție 
felul

pe aceeași scena"
(Urmare din pag. 1)

vestimentară pestriță și neîn
grijită, cînd știut este că o 
costumafie nu populară cel 
puțin decentă, este absolut 
obligatorie. Concursul este 
un stimulent al mișcării ar
tistice de masă. Am urmărit 
obiceiuri folclorice interesan
te (dar în care trebuie să se 
mai intervină pentru a con
centra și a le imprima o miș
care mai vioaie), danswi 
frumoase) în special la Cini- 
pa și Cîmpu lui Neag), gru
puri vocale, soliști. Pe lingă 
căminele culturale o poziție 
specială o are muzica ușoa
ră. Căminele culturale din 
Cimpa și Cîmpu lui Neag nu 
au prezentat formafii de tt- 
cest gen și bine au făcut. De 
ce ? Pentru că au evitat mo
mente
sesizat în programul artiști
lor de la Iscroni. Drept for
mație : o biată chitară elec
trică și o baterie timidă ca
re nu ajuta de Ioc pe soliștii 
Maria Perla (voce plăcută, 
de altfel, dar în muzica

distonante, cum am

populară) și Ionel Pop. Tre
buie promovat cu mai mult 
curaj folclorul local cum au 
procedat căminele din Cimpa 
și Cîmpu lui Neag.

in etapa concursului „Dia
log pe aceeași scenă" de la 
Cimpa cea mai autentică im
presie artistică au prodas-o 
artiștii amatori de la Cîmpu 
iui Neag, al căror spectacol 
foarte bine întocmit și lu
crat cu eforturi evidente, îi 
impun în Valea Jiului ca o 
instituție cu o viată deose
bit de vie în care conștiin
ța artistică și socială e me
reu prezentă. In concursul- 
fulger, echipajul din Cimpa 
a dovedit o mai adîncă pre
gătire.

Numărul impresionant de 
. artiști amatori și de specta
tori fac din inițiativa cultu
rală care polarizează atentia 
eforturilor culturale din Va
lea Jiului în această lună, o 
manifestare
un ferment pentru 
artistică și 
vă de masă, un mijloc cu re
ală eficientă.

deosebită. Este 
mișcarea 

cultural-educati-

Cum și cu ce rezultate 
au acționat vîrstnicii

Primii participant! la acți
unea de curățenie și înfrumu
sețare din cartierul Aeroport 
Petroșani i-am întîlnit în ju
rul blocurilor nr. 13 și nr. 15 
de pe str. Unirii. Pînă aici de 
la intrarea în noul cartier 
dinspre oraș, nu am întîlnit 
pe nimeni. Tovarășii Iosif Pop, 
artificier, sectorul III al minei 
Aninoasa, Szabo Balas, miner 
la aceeași mină și Wilhelm 
Zaides, miner la Dîlja tocmai 
terminaseră de greblat „uscă
turile" din jurul blocului 15, 
de săpat și împrejmuit rondul 
de flori. La blocul 13 fostul 
miner la Aninoasa, Francisc 
Kibedi, împreună cu locatarii 
Florea Cristea și Francisc

Fiilop se aflau în exercițiul 
funcțiunii, adică greblau, mă
turau.

— Curățim holda noastră 
— spațiul verde din jurul 
blocului. Ne-ar fi foarte ne
cesari niște arbuști din aceia 
pentru gard viu. Am cerut, 
dar pînă acum nu am primit. 
I-am planta și am păstra mai 
bine rondurile de flori. Avem 
spațiu suficient și pentru a 
amenaja un loc de joacă pen
tru copii dar nu dispunem de 
jocurile necesare. Poate 
acum înainte asociația de lo
catari se va gîndi și la noi.

In restul cartierului... Poate 
mai trîziu.

de

Se așteaptă invitații speciale ?

Și 
din 
de 

locatarii 
celelalte

mor- 
aș- 
Nu

care 
nivelat.

pomii și 
din 

cartierului

Cartierul Carpați. In timp ce 
un grup de elevi de la 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani, în postură de har
nici gospodari, greblau 
strîngeau iarba uscată 
împrejurimile blocurilor 
pe „Aleea Florilor", 
de aici, ca și din
blocuri ale acestui cartier au 
„uitat" să-și îndeplinească 
obligațiile elementare de a 
participa la înfrumusețarea 
cartierului în care locuiesc. 
Și cîte nu se puteau face 
aici... In multe părți, locuri
le de joacă pentru copii, ca

și spațiile verzi sînt în pa
ragină; pe terenul viran din 
spatele blocului 4 de pe stra
da 9 Mai, stau 
mane de pămînt 
teaptă să fie
mai vorbim de 
de spațiile verzi 
care incintă a 
care au nevoie urgentă de în
grijire. Ce așteptați, tova
răși locatari ai cartierului 
Carpați ? Să vină un nou 
grup de elevi ca să îngrijeas
că spațiile verzi și împreju
rimile blocurilor în care lo
cuiți ? De ce deputatul din 
circumscripția respectivă, a- 
sociația de locatari n-au în-

fie-

treprins nimic în această di
recție — de a mobiliza oa
menii la acțiunile de curățe
nie și înfrumusețare — de 
gospodărire a cartierului?

Trebuie spus că nici I.G.C.- 
ul nu și-a onorat obligațiile. 
De exemplu, luni dimineața 
încă nu se ridicaseră grăme
zile de gunoaie existente în 
incintele cartierului, precum 
și nici... muntele de zgură de 
lîngă spitalul de copii. Oare 
și pentru acest lucru se aș
teaptă invitații speciale ?

...La Vulcan, discutăm cu 
locatarii blocului D 3 — Anton

Frîncu, Ilie Filiche, Vasile 
Sa va, președintele comitetului 
de bloc. I-am surprins tocmai 
plantînd un arbore ornamen
tat. împreună cu alți locatari 
din bloc, cu soțiile și copiii, 
săpau rondurile de flori din 
fața blocului, plantau, udau, 
măturau. Erau prezenți la ac
țiune și Zoltan Silvester, Ilie 
Constantin, Gheorghe Timof- 
te.

— Ați numărat vreodată 
trandafirii din preajma blocu
lui dv. ? — îl întreb pe pre
ședintele blocului.

— Da, sînt peste 300...

cest concurs al entuziasmu
lui șefii de schimb MI HAI 
POCANSKI, VALERIAN 
MAXIM, MIHAI ENE, aju
torii mineri PETRU IOAN 
și ȘTEFAN PLOAIE, vago
netarul PAVEL SCHIOPU ș: 
mulți alții pe care rtu-i nu
mim din simplul motiv al 
lipsei de spafiu. Oameni ca
re odată coborîți In adine 
uită de toate, avînd un sin
gur gînd și un singur ideal 
— realizarea planului de 
extracție.

La fel de convingător es-

Căutătorii 
de comori

Ritmul de lucru
(Urmare din pag. 1)

cuții cu șefii formațiilor de 
lucru, pentru a se avea con
tinuu în vedere această latu
ră a muncii depuse pentru 
finalizarea obiectivelor afla
te în construcție. Acest certi
ficat de atestare a valorii spe
cifice a unei construcții, care 
este calitatea lucrărilor efec
tuate, a constituit și tema 
dezbaterilor unei recente șe
dințe de partid ținute la șan
tier. După cum spunea tov. 
Nicolae Sasu, nu se poate 
vorbi de calitatea lucrărilor, 
limitîndu-ne doar la etapa de 
finalizare, la finisaj exterior 
și interior, nepunînd accent 
și pe calitatea lucrărilor ca
re compun structura de re
zistență a viitorului edificiu.

pe șantierele T.C.H.
Numai dacă și exigența față 
de această primă etapă 
construcției va fi 
cînd se execută 
pereții portanți, planșeele cu 
centuri și grinzi etc., atunci 
desigur că întreaga construc
ție va avea numai de cîștigat 
la capitolul calitatea lucrări
lor.

Iată așadar, dezideratele 
care stau în atenția construc
torilor de la șantierul nr. 1 
Petroșani în activitatea lor 
în această perioadă, cînd su
plimentarea numărului de a- 
partamente — în urma indi
cațiilor primite din partea 
conducerii superioare de par
tid și de stat — constituie 
pentru fiecare membru al co
lectivului o preocupare 
de prim-ordin.

a 
ridicată, 

fundațiile,

In jurul blocului vecin,D 5, 
unde este președinte tov. Eu
gen Chițimia, aceeași anima
ție.

— Consiliul popular ar tre
bui să ne ajute cu cîteva 
bănci. Să amenajăm și noi un 
mic parc între blocurile D 5 
și D 6. Uitați-vă, am plantat 
deja pînă acum 40 de arbori 
ornamentali — mesteceni, sal-

cii, răchite — aduși de noi și 
vom mai planta. Ne-ar trebui 
însă băncile și florile 
spune minerul Amos 
locatar al blocului D 
parcul ar fi gata.

întîlnit în mijlocul 
panților la acțiunea de curățe
nie și înfrumusețare, tov. Pe
tru Barbu, primarul orașului 
ne-a precizat că duminică 
principalele forțe au fost con
centrate spre trei puncte im
portante : locul de agrement, 
strîngerea de bolovani din al
bia Jiului necesari la noul sta
dion, astuparea șanțului ma
gistralei de apă potabilă care 
străbate orașul. La aceste 
puncte au fost prezenți dumi
nică circa 1 500 de partici
pant, îndeosebi tineri.

Da, ne-am convins, mai ales 
în partea centrală a orașului 
spațiile din jurul multor 
curi erau amenajate, iar 
preajma altora se lucra 
zor. Dacă și în cartierele 
periferice lucrurile ar sta tot 
așa, am putea spune că la 
Vulcan situația evoluează pe 
făgașul normal.

...Lupeni ora 10,30. In afară 
de două grupuri numeroase 
de copii și tineri în plină ac
tivitate în fața școlii generale 
nr. 2 și la liceu, nu mai con
statăm nici o „mișcare". (Oare 
toată lumea să fi plecat la 
meci ?). Ba mai mult, un tur 
de orizont prin cartierul „Vis- 
coza" 3, pe Aleea Gorunului 
și Aleea Plopilor, în toată par
tea nouă a orașului, ne oferă 
constatarea că nici înainte de 
ora 10,30, nici în zilele trecu
te în Lupeni nu s-a făcut a- 
proape nimic. Ori dacă s-a 
făcut totuși ceva în înțelesul 
acțiunii de duminică de care 
ne ocupăm, acest ceva este. în 
raport cu amploarea ă ceea ce 
este necesar și trebuie făcut, 
ca o picătură de apă într-un 
ocean. Ceea ce a surprins mai 
neplăcut a fost faptul că în 
unele cartiere, ca „Viscoza" 3, 
cetățenii nici nu aveau cunoș
tință de acțiunea programată 
duminică, fiecare văzîndu-și 
de preocupările lui, mai mult 
sau mai puțin utile.

La Lupeni, ca de altfel în 
toate localitățile municipiului, 
în toate cartierele, pe toate 
străzile, în fiecare curte, este 
necesar să se treacă imediat 
la acțiuni concrete de strîn- 
gere și evacuare a cenușii și 
gunoiului, pentru curățirea de 
hîrtii și alte reziduri ale ier
nii a zonelor verzi, la săparea 
și amenajarea rondurilor de 
flori, să se continue plantarea 
de arbori și arbuști ornamen
tali Finalizarea în cel mai 
scurt timp a acestor acțiuni 
gospodărești reclamă aportul 
tuturor factorilor răspunzători 
— al sectoarelor I.G.C. și a- 
sociațiilor de locatari, al depu- 
taților, responsabililor de 
scară, președinților comitete- 
telor de blocuri, al fiecărui 
cetățean.

— ne
Hîrbea, 
5 — și

pârtiei-

blo- 
în 
de 

mai

te și succesul objinut n ' 
brigada lui PAVEL TAȘNA- 
DY, care a reușit să extra
gă 373 tone peste prevede
rile planului lunii martie. 
Brigadierul se simte încur
cat în operafia de selecte 
a celor care „s-au remarcat 
în procesul de producție", 
„întreaga brigadă reprezin
tă un mecanism bine pus ia 
punct, alcătuit din mai mul
te rotife cu mișcări precise 
și regulate. Fiecare rotită 
are importanta ei și în con
secință își aduce un aport 
sensibil egal cu al celorlal
te". lată un răspuns plin de 
înțelepciune, modestie și 
colegialitate. Enumerarea, 
făcută ulterior la insistenta 
mea, are o valoare pur sta
tistică. Șefii de schimb CE
ZAR CONDURACHE, IOSIF 
BIRO, COSTACHE CIOCHI
NĂ, vagonetarul GHEOR
GHE GURZUN, ajutorii mi
neri ION BICAN și GHEOR
GHE RĂDEANU. Sînt 
mai cîteva „rotife" ale 
tui mecanism complex 
funcționare precisă și 
ră — care este brigada.

Sectorul 3 a fost supus a- 
nul acesta unui test special, 
unic în exploatare. Este 
vorba de sistemul „normă 
plan", despre sensul și efi
cacitatea căruia mi-a vorbit 
IOAN DIACONESCU, teh
nicianul normator al secto
rului. Norma plan, aplicată 
deocamdată experimental, 
reprezintă un nou sistem de 
retribuire, care oferă un 
spor bine determinat pentru 
fiecare procent de depășire. 
Acest 
mulat 
da de 
va ii 
bunătăfită, urmînd să fie a- 
plicată și celorlalte sectoare 
ale minei. E un excelent sti
mulent care va mări și mai 
mult elanul și puterea de 
muncă a acestor neobositi 
căutători de comori...

nu- 
aces- 

cu 
sigu-

lucru avantajos a sti- 
intregul sector. Meto- 
retribuire normă pian 

ulterior lărgită și îm-

Pentru mai buna 
deservire a populației

Lucrările de reparații e- 
fectuate la blocul nr. 14 din 
strada Păcii — Aeroport, 
au făcut necesară demonta
rea cutiei poștale și mon
tarea ei în fața școlii nr. 6, 
mutare care a creat nemul
țumiri în rîndul cetățeni
lor.

Pentru soluționarea a- 
cestei probleme și îmbună
tățirea deservirii populației 
în general, Oficiul de poș
tă și telecomunicații Petro
șani a luat măsuri de re
montare a cutiei poștale în 
cauză la o distanță de 30 
metri de vechiul amplasa
ment.

Universitatea Tv.

1 001 de seri;19,20
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MICA PUBLICITATE
VÎND Fiat 1300, comuna Rîu de mori nr. 25 Hațeg.

PETROȘANI
alrage atenția salariaților de la toate unitățile sale din 

municipiu că le revine ca abligație să cunoască și să res
pecte cu strictețe în activitatea de zi cu zi normele de se
curitate a muncii, instrucțiunile referitoare la aceste nor
me, legislația muncii precum și regulile pe linie de p.c.i.

De ce se produc 
accidentele ?

Majoritatea accidentelor de 
muncă se datoresc neresnec- 
tării instructajelor efectuai e 
la locul de muncă de 
muncitori și personalul 
nico-administrativ ;

— nu se controlează 
iluminatul locurilor de muncă 
corespunde* normativelor in 
vigoare ;

— se exploatează utilajele 
mărfurile

nu 
și

Muncitori, șefi de ma
gazine și depozite, 

vînzători!

către 
teh-

dacă

zi 
ce

și se manipulează 
în 
se
ușile să

' — se

mod
tine

necorespunzător, 
seama ca trecerile 
nu fie blocate ; 
folosesc instalații

echipament improvizat 
necorespunzător .

Și
sau

In activitatea de zi cu 
îndepliniți-vă obligațiile 
vă revin plin normele de pro
tecția muncii. In acest context 
nu uitați :

£ să se respecte normele 
de tehnica securității la toate 
categoriile de transport și lu
crări de încărcare — descăr
care a diferitelor materiale, 
utilaje și mărfuri ;

@ este interzis cu 
șire ca salariații să 
la lucrări periculoase 
cunoaște în prealabil 
și instrucțiunile de 
securității muncii1 la 
unile respective ;

$ utilajele și uneltele de 
muncă se vor ține în perlec- 
tă stare de funcționare, ordine 
și curățenie pentru evitarea 
accidentelor.
• este obligatorie asigu

rarea muncitorilor cu echipa
ment și materiale de protecție 
corespunzător locului și natu
rii muncii pe care 
ză.
• conducătorul 

derii va lua toate
pentru aplicarea normelor de 
protecția muncii de către toți 
salariații la locul de muncă.

Respectînd normele de teh
nica securității 
muncii puteți 
de accidente.

a prestea-

întreprin-
măsurile

și protecției 
evita orice fel

desăvîr- 
partieme 
fără a 
normele 
tehnica 
operaf-

gestionarilor 
a întregului

In atenția 
precum și 
personal din unitățile 

alimentare !
Marea majoritate 

tionarilor, întregul
a qes- 

personal

din unitățile comerciale ale 
O.C.L. Alimentara 
răspunderea 
pentru buna 
lațieii cît și 
bunurilor 
gestionare împotriva unui e- 
venhial incendiu ce ar putea 
izbucni din neglijență sau 
ca urmare a nerespectării u- 
nor reguli de prevenire a in
cendiilor.

De aceea fiecare gestionar 
la unitatea pe care o conduce 
trebuie să acționeze 
nit pentru :

® cunoașterea și 
în practică, la toate 
de muncă a instrucțiunTor 
nr. 180/1 969 elaborate de Mi
nisterul Comerțului Interior ;

$ instruirea periodică a în
tregului personal din subor
dine cu privire la respectarea 
regulilor de prevenire a in
cendiilor și modul de mânui
re a materialelor de, stins in
cendii din dotare ;
• exploatarea instalațiilor 

electrice de iluminat și forță, 
să se facă conform normelor 
în vigoare. Este interzis a 
executa diferite improvizații 
la asemenea instalații 1
• a se asigura păstrarea, 

întreținerea și funcționarea 
materialelor inițiale de stinge
re a incendiilor (stingătoareie 
etc.)

® a se interzice blocarea 
căilor de acces, căilor de e- 
vacuare, a culuarelor, scărilor 
și spațiilor de siguranță :

înțeleg 
ce le revine atît 
deservire a popu- 
pentru apărarea 

încredințate spre

neconte-

aplicarea 
locurile

O a se lua măsuri pentru 
afișarea regulilor de preve
nire și stingere a incendiilor, 
specifice locului de muncă 
și urmărirea respectării întoc
mai a acestor reguli.

$ se interzice cu desăvâr
șire fumatul în magazii, de
pozite, magazine și în orice 
alt loc unde prezintă pericol 
de incendiu ;
• folosirea materialelor de 

intervenție la incendiu, in 
alte scopuri decît cele desti
nate este strict interzisă !

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Micul om mare ; Re
publica : Călătorie pentru 
un surîs ; PETRILA: Un 
candidat la președinție ; 
LONEA — Minerul : Cole
ga mea vrăjitoarea ; VUL
CAN : Capcană pentru ge
neral; LUPENI — Cultural: 
Capcană pentru general ; 
LUPENI — Muncitoresc: 
Liubov Iarovaia.

ciclopedie pentru tineret ; 
15,40 Piese de estradă ; 16 00 
Radiojurnal ; 16,15 Din mu
zica popoarelor ; 16,35 Cînte
cul săptămînii ; 17,00 Muzi
că de promenadă; 17,10 R i- 
diocabinet de informare și 
documentare j 17,30 Muzică 
populară ; 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 de seară ; 24,00 
Buletin de știri; 0,03—5,00 
Estrada nocturnă.

19,30

20,00

20,05

20,10

20,25

20,35

Șefi de magazine, 
gestionari !

— In poduri, depozite etc. 
nu permiteți depozitarea de 
materiale și lichide inflama
bile.

—- La închiderea unității ve
rificați dacă : aparatele electri
ce (reșouri, radiatoare etc) au 
fost scoase din priză ; în ma
gazine, depozite, magazii etc. 
nu au rămas resturi de țigări 
aprinse, deșeurile combustibi
le și inflamable au fost €•• 
vacuate ; vasele cu lichide ușor 
inflamabile au fost depozitate 
la locurile anume stabilite.

Rețineți ! încălcarea reguli
lor de prevenire și stingere a 
incendiilor prevăzute în acre
le normative și instrucțiuni 
se sancționează conform 
H.C.M. 2 285/ 1 969 cu amen
dă de la 1 000 la 3 000 lei. 
Deci paza bună trece primej
dia rea. Respectați regulile 
de prevenire a incendiilor.

Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor ;

Cîntecul
„Țara 
de foc" 
roveanu

săptămînii — 
mea cu viers 
de Aurel Si-

i
Avanpremieră ;

Reflector ;

Desene animate ;

MARȚI, 3 APRILIE

5,00 Buletin de știri ;
Muzică populară ; 5,40 Melo
dii în zori de zi; 6,00— 8,08 
Radioprogramul
8,08 Matineu muzical;
La microfon, 
rată ; 9,00 “
9.30 Atlas 
Buletin de 
chestia de 
„Slănicul" 
Start la
Buletin de știri; 11,15 Melo
dii de Constantin Alexandru;
11.30 Din repertoriul Corului
Radioteleviziunii ; 12,00 Dis
cui zilei; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat ; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de pruiz; 
14,00 Compozitorul săptămî 
nii ; 14,40 Cîntă Ileana Gre- 
culescu, Marinică Iordache 
și Josef Schatt; 15,00 Bule
tin de știri ; 15,05 Radioen-

diminetii ;
8,30 

melodia prefe- 
Buletin de știri i 

cultural ; 19.00
știri; 10,05 Or-
muzică populară 

— Buzău j 
intersecție ;

10.30
11,00

10,50

12,05

12,45

13,00
17,30

18,00
18,05
18,10

Telex ;
Publicitate ; 
Avanpremieră ;
Teleenciclopedia 
luare);

Telecinemateca 
tru copii — 
cel isteț" — 
tie a studiourilor cine
matografice iugosla
ve î

Telex tehnico-științi- 
fic (reluare) j

Cîntece și jocuri popu
lare ;
52 de inițiative în 
52 de săptămîni (relu
are) ;

Telejurnal;
Curs de limba rusă — 
Lecția a 47-a (reluare); 
Telex ;
Publicitate ;
Steaua polară — Emi
siune de orientare 
școlară și profesională;

. i e-

pen- 
„Kekek 
produc-

22,00

Seară de teatru — Fă
ră cascadori de Mir
cea Radu Iacoban .

24 de ore — Contraste în 
lumea capitalului i

22,30 Seară de balet.

Vitolfl
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 4- 15 
grade ; Paring 4- 6 grade.

Minimele: Petroșani — zero 
grade; Paring zero grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 5 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general frumoasă. Cer va
riabil; vînt slab din secto
rul nord-vest.
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Sosirea in România a președintelui Republicii 
Democratice Sudan, Gaafar Mohammed Nimeiri

(Urmare din pag. 1)

Consiliului de Stat și ai gu
vernului, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali și 
'fițeri superiori.

Erau prezenți Tag Elsir Mo
hamed Abbas, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Democratice Sudan la 
București, și Florian Stoica, 
ambasadorul României la 
Khartum.

Se aflau, de asemenea, de 
față șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara 
noastră, atașați militari și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Pe frontispiciul aerogării au 
fost arborate drapele de stat 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Democra
tice Sudan. Deasupra pavilio
nului oficial se aflau portrete
le președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintelui Sudanului, Ga-

Toastul președintelui 
Nicolae

Ceaușescu

Toastul președintelui
Gaafar Mohammed

Nimeiri
(Urmare din pag. 1)

România se va înscrie ca o 
nouă și importantă contribu
ție la promovarea relațiilor 
româno-sudaneze, la adîncirea 
cunoașterii reciproce.

Vizita dumneavoastră în 
Republica Socialistă România 
vă va da posibilitatea să cu
noașteți nemijlocit unele as
pecte din munca și preocupă
rile poporul român pentru În
florirea multilaterală a pa
triei și ridicarea nivelului său 
de viață. Noi subordonăm 
tot ceea ce facem pentru dez
voltarea economică și socia
lă a țării, pentru progresul 
neîntrerupt al științei, cultu
rii, învățămîntului, unui țel 
unic — acela de făurire a 
bunăstării și fericirii omului, 
a tuturor cetățenilor Româ
niei cărora orînduirea socia
listă pe care o edificăm le 
deschide largi posibilități de 
a duce o viață liberă și dem-

Muncind pentru progresul 
și bunăstarea patriei sale, po
porul român este puternic în
suflețit de dorința de a se 
înțelege și a colabora fruc
tuos cu toate popoarele lu
mii, de a conclucra cu cele
lalte națiuni pe arena inter
națională și a-și aduce con
tribuția la realizarea dezide
ratelor d« pace și progres ale 
omenirii contemporane. Dînd 
expresie acestei legitime do
rințe a poporului, Republica 
Socialistă România promo
vează consecvent o politică 
de prietenie și colaborare cu 
țările socialiste, cu statele 
care au pășit pe calea dezvol
tării independente, cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, își aduce 
contribuția activă la cauza 
păcii și colaborării interna
ționale. La baza relațiilor 
noastre cu celelelalte state si
tuăm ferm principiile respec
tării independenței și suvera
nității naționale, deplinei e- 
galități în drepturi, neames
tecului în treburile inter
ne șl avantajului reci
proc, ale nerecurgerli Ia 
forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței în raporturile 
interstatale. Ne bucurăm, 
domnule președinte, că în spi
ritul acestor principii se des
fășoară și relațiile dintre Ro
mânia și Sudan. întemeiate 
pe respect și stimă reciprocă, 
pe egalitate deplină în drep
turi, relațiile economice, po
litice și cultural-științifice 
dintre țările noastre cunosc 
o evoluție pozitivă. încep să 
prindă viață unele înțelegeri 
Ia care am ajuns, privind 
dezvoltarea cooperării în pro
ducție și extinderea schimbu
rilor economice, deși, după 
convingerea noastră, prin e- 
forturi comune, putem reali
za mult mai mult în această 
direcție. îmi exprim convin
gerea că în cadrul convor
birilor pe care le vom avea 
se vor evidenția noi căi și 
mijloace de a extinde aria re
lațiilor bilaterale. Aceasta va 
contribui la întărirea priete
nie dintre țările și popoarele 
noastre, va servi cauza gene
rală a păcii și colaborării.

Domnule președinte,
Veniți de pe un continent 

care în ultimele decenii a cu
noscut profunde prefaceri e- 
conomice și politice, în care 
zeci și zeci de state — printre 
care și Republica Sudan —, 
scuturind lanțurile robiei co
loniale, au pășit pe calea dez
voltării independente. Româ
nia, care a cunoscut, vreme 
îndelungată în trecut, asu
prirea străină, salută cu sa
tisfacție și sprijină aceste 
schimbări înnoitoare în viața 
continentului african. Cu 
ocazia vizitei făcute anul tre
cut în 8 țări din Africa, am 
putut cunoaște nemijlocit cît 
de puternică este dorința a- 
cestor popoare de a-și făuri 
o viață liberă și independen
tă.

Poporul român este profund 
solidar cu lupta popoarelor 
care se ridică pentru elibera
rea de sub domnia colonialis
tă și neocolonialistă, sprijină 

afar Mohammed Nimeiri. Pe 
mari pancarte în limbile ro
mână și arabă erau înscrise 
urările: „Bun venit Excelen
ței Sale, președintele Republi
cii Democratice Sudan, gene- 
ral-maior Gaafar Mohammed 
Nimeiri!“; „Să se dezvolte 
și să se întărească prietenia 
dintre popoarele Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Democratice Sudan".

De la intrarea în spațiul a- 
erian al țării noastre, o esca
drilă a aviației militare ro
mâne a format o gardă de o- 
noare aeronavei cu care a că
lătorit șeful statului sudanez.

Ora 15,00. La coborîrea din 
avion, președintele Gaafar 
Mohammed Nimeiri și soția, 
Buseina Nimeiri, sînt salutați 
cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat își string îndelung mîi- 
nile, se îmbrățișează cu căl
dură.

Șeful statului sudanez este 
însoțit de Mansour Khalid, 

cu căldură mișcările de elibe
rare națională, eforturile tine
relor state din Africa, Asia și 
de pe alte continente pentru 
apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, pentru 
dezvoltarea lor economică și 
socială, de sine stătătoare. Am 
condamnat și vom condamna 
întotdeauna politica imperia
listă de forță și dictat, de do
minație asupra altor state, 
de jefuire a avuțiilor națio
nale, politica de discriminări 
rasiale, care împiedică afir
marea liberă și nestingheri
tă a popoarelor. Apreciem că 
lichidarea marilor decalaje 
care despart țările în curs de 
dezvoltare de țările avansa
te ale lumii constituie o ce
rință imperioasă a progresu
lui general, a însăși asigură
rii păcii pe planeta noastră.

In lumea de astăzi se ridi
că uriașe forțe sociale care 
acționează pentru imprima
rea unui curs nou în viața in
ternațională îndreptat spre 
dezvoltarea colaborării și în
țelegerii între popoare, spre 
destindere și pace. Se impu
ne tot mai mult în practica 
internațională spiritul tratati
velor, hotărîrea popoarelor de 
a asigura soluționarea pe ca
le politică, pașnică, a pro
blemelor litigioase. Conside
răm că o condiție fundamen
tală pentru dezvoltarea aces
tui curs pozitiv este partici
parea activă, nemijlocită, a 
tuturor țărilor în viața inter
națională. Fiecare țară — fie 
ea mare, mijlocie sau mică 
—, indiferent de orînduirea ei 
socială și de continentul pe 
care se află, poate — și are 
datoria — să contribuie la so
luționarea în spirit construc
tiv a problemelor cu care se 
confruntă omenirea contem
porană. la consolidarea păcii 
și colaborării în lume.

Ne îngrijorează că se per
petuează conflictul din zona 
Orientului Apropiat. Româ
nia s-a pronunțat și se pro
nunță consecvent pentru solu
ționarea conflictului prin 
mijloace pașnice, în spiritul 
și pe baza Rezoluției Consi
liului de Securitate din noiem
brie 1967, și care să ducă la 
retragerea trupelor israelie- 
ne de pe teritoriile arabe o- 
cupate, la respectarea drep
tului la existența și dezvolta
rea independentă a fiecărui 
stat din această regiune, la 
rezolvarea problemei popula
ției palestiniene în conformi
tate cu interesele ei legiti
me.

România este serios preocu
pată și militează activ pen
tru instaurarea unui sistem 
trainic de securitate și cola
borare pe continentul euro
pean. Sîntem hotărîți să ne 
aducem întreaga contribuție 
la pregătirea și desfășurarea 
cu succes a conferinței ge- 
neral-guropene ce se preco
nizează în acest scop. Avem 
convingerea că orice progres, 
orice pas înainte în înfăptui
rea securității europene se va 
răsfrînge pozitiv asupra at
mosferei internaționale gene
rale.

România militează cu fer
mitate pentru înfăptuirea de
zarmării generale, și în pri
mul rînd a dezarmării nuclea
re. Considerăm că toate po
poarele trebuie să-și unească 
glasul și să acționeze mai e- 
nergic pentru a impune lua
rea unor măsuri concrete în 
această direcție.

Stimate domnule președin
te,

Avînd convingerea că vi
zita dumneavoastră în Româ
nia va marca un moment im
portant în dezvoltarea rela
țiilor reciproce și în intensifi
carea conlucrării pe plan in
ternațional dintre România 
și Sudan, doresc să toastez

— în sănătatea dumnea
voastră și a doamnei Nimeiri;

— în sănătatea tuturor oas
peților prezenți Ia dineu ;

— pentru prosperitatea și 
fericirea poporului sudanez;

— pentru prietenia și cola
borarea dintre popoarele 
noastre, pentru pace în lu
mea întreagă! 

ministrul afacerilor externe, 
Ibrahim Mo-neim Mansour, mi
nistrul economiei naționale, 
Izz El Dien El Sayed, mem
bru al Biroului Politic al Uni
unii Socialiste Sudaneze, Aby 
Bakr Osman Mohamed Jalih, 
secretar general la Președinția 
republicii, Bona Malwal, ad
junct al ministrului informații
lor și culturii, Gamal Mohamed 
Ahmed, ambasador în M.A.E. 
al R. D. Sudan, general de 
brigadă Omar Mohammed El 
Tayeb, Gindeel Ibrahim Gin- 
deel, adjunct al secretarului 
general pentru problemele ca
binetului, de consilieri și ex- 
perți.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă oaspetelui 
oficialitățile române venite 
în întîmpinare.

In timp ce, în semn de sa
lut, se trag 21 de salve de ar
tilerie, sînt intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. Cei 
doi șefi de stat trec apoi în 
revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport.

(Urmare din pag. 1)

cută, în țara noastră a lăsat 
o frumoasă impresie în 
inimile noastre. încă și 
acum, Excelență, puteri- 
nice și vii ne sînt impresi
ile pe care le-a lăsat acea Vi
zită. Eforturile noastre comu
ne au realizat importante suc
cese în toate domeniile. Am 
făcut schimb de delegații ofi
ciale cu diverse ocazii națio
nale și patriotice, am extins 
relațiile noastre economice, 
comerciale, culturale și tehni
ce, am făcut schimb de expe
riență în domenii ale con
strucției politice. Zi după zi, 
se deschid în fața noastră 
mari posibilități de colaborare 
fructuoasă, fapt ce ne dă o 
mare siguranță și încredere în 
îndeplinirea acestor țeluri no
bile. De aceea am urgentat 
deschiderea ambasadei Suda
nului în țara dumneavoastră 
prietenă, urmărind dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări și descoperirea de noi po
sibilități de cooperare fructu
oasă intre noi.

Excelență,
Deși, mari distanțe ne des

part, noi cooperăm în multe 
probleme. In activitatea noas
tră sîntem orientați de sco
puri comune, ne intilnim pe 
aceeași cale de a asigura o- 
mului cit mai multă bunăstare. 
Dumneavoastră, ca prieten al 
poporului nostru, dorim să 
știți că fiecare persoană de Ia 
noi acționează în acest scop 
toată puterea poporului nos
tru acționează pentru realiza
rea acestui țel.

împreună ținem la apărarea 
suveranității și independenței 
noastre și chemăm, pornind 
de la aceasta, la o prietenie 
între toți, indiferent de modul 
de viață și de sistemul soci
al. Marile puteri au nevoie 
de țările mici.

Noi, frate președinte, dispu
nem de pămint, apă, bogății 
minerale și inteligență umană 
de care ele nu dispun. EIo 
dispun de mijloacele științei 
moderne. Dorim cu toții să 
mftrgem mînă în mină, spre bi
nele comun. Cooperare fără 
exploatare. Prietenie bazată 
pe respectarea suveranității 
naționale.

Un al treilea principiu ne 
unește — stimate frate —, iar 
despre acesta am vorbit des
chis cu toată tăria. Am în ve
dere cele spuse de dumnea
voastră în legătură cu aspira
țiile continentului african. Ați 
vizitat opt state africane și 
fără îndoială, ați văzut direct 
aspirațiile oamenilor spre un 
viitor apropiat în care să-și 
consolideze independența po
litică prin independența eco
nomică, culturală și socială.

Trebuie să spun că noi mer
gem încet,, prea încet. Au tre
cut 20 de ani de cînd unele 
țări ale continentului nostru 
și-au obținut independența, 
dar progresul dobîndit de ele 
nu este pe măsura acestei pe
rioade îndelungate. Statele in
dustriale s-au dovedit, pînă în 
prezent, incapabile de a su
porta răspunderea' ce le revi
ne față de statele în curs de 
dezvoltare. Noî semănăm șl 
arăm pentru ca poporul nos
tru să trăiască ca în timp de 
secetă și pentru ca poporul 
lor să ducă o viață din ce Iu 
ce mai îmbelșugată. Dacă a- 
ceste state ar asculta ceea ce 
noi susținem în cadrul con
ferinței pentru progres și dez
voltare, situația noastră ar fi 
ceva mai bună, iar a lor mult 
mai fericită. Multe dintre o- 
biectivele acestei conferințe, 
care s-a întrunit pentru prima 
dată la Geneva în 1964, apoi 
succesiv Ia Alger, în 1967, la 
New Delhi, în 1969, și la San
tiago, în anul 1972, nu s-au 
realizat. Discrepanța dintre să
racii și bogății din lume, în 
loc să se micșoreze, a sporit 
cu trecerea anilor. Prețurile 
materiilor noastre prime sînt 
fluctuante, în vreme ce prețu
rile mașinilor și utilajelor pe 
care le achiziționăm de la ei 
sporesc de la un an la altul.

Excelență,
Povestea deceniilor pentru 

dezvoltare nu diferă prea mult 
de cea a conferinței pentru 
comerț și dezvoltare. Noi a- 
vem încredere deplină în Na
țiunile Unite și în numeroase

Ceremonialul primirii con
tinuă cu prezentarea șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și a 
celorlalte persoane oficiale ro
mâne venite la aeroport.

Cei doi președinți primesc 
apoi defilarea gărzii de onoa
re.

Numeroși bucureșteni, aflați 
pe aeroport, aplaudă cu căl
dură, salută cu entuziasm pe 
cei doi șefi de stat, își manifes
tă bucuria de a avea ca oas
pete pe reprezentantul po
porului sudanez. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Nimeiri răspund cu prie
tenie aclamațiilor, se fotogra
fiază în mijlocul cetățenilor 
care îi înconjoară cu multă 
dragoste. Președintelui suda
nez, soției sale le sînt oferite 
buchete de flori.

Președintele Gaafar Moham
med Nimeiri și președintele 
Nicolae Ceaușescu iau loc în- 
tr-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința ofici
ală rezervată oaspeților.

le sale organisme. Chemăm 
popoarele lumii să sprijine a- 
ceste proiecte și să-i determi
ne pe cei mari să înțeleagă 
că folosul lor este din folosul 
nostru, iar binele nostru din 
binele lor. O lume în care să 
nu domnească egoismul, ci co
laborarea conștientă care este 
în interesul oamenilor de pre
tutindeni.

Mișcările de eliberare din 
Africa, Excelență, ne sporesc 
neliniștea de fiecare dată cind 
ne intilnim cu colegii noștri 
de pe continent. Noi simțim 
de aproape pulsul acestor miș
cări și nu aș fi sincer, dragul 
meu prieten, dacă nu aș spu
ne că ne temem că se va irosi 
mult timp și va curge mult 
singe înainte ca mentalitatea 
colonialismului alb să se eli
bereze din închisoarea sa În
tunecată.

Angola și Mozambicul eli
berează teritoriile lor, bucată 
cu bucată ; albii de acolo văd 
cu proprii lor ochi înfrîngerea 
lor, dar orgoliul și egoismul 
nu Ie permit să recunoască a- 
ceastă înfringere. Aceste țări, 
după cum știți, se numără 
printre cele mai bogate țări 
nu numai de pe continent, ci 
din întreaga lume. S-ar cuve
ni ca albii de pe întregul con
tinent să înțeleagă că scuza 
le poate aduce cîștigul pe ca
re nu-1 pot dobîndi pe cîmpul 
de luptă. Au fost uciși Eduard 
Mondlane și Amilcar Cabrai. 
In închisorile din Africa de 
Sud și lagărele din Rhodesia, 
Mandela, părintele Sosoli și 
Nkomo își irosesc floarea ti
nereții lor. Părintele Mazario 
zace ; au pierit cei mai nobili 
dintre luptători în închisoare 
în dialogul lor cu jefuitorii 
Rhodesiei. Dar nu găsesc ca
lea. Mințile sînt închistate în 
fața dialogului.

Este o rușine pentru comu
nitatea internațională de a 
păstra tăcerea în legătură cu 
aceste închisori. Tăcerea față 
de aceste nenorociri ne uimcș- 
te de fiecare dată cînd ne în
tîlnim pe continent.

Fiți sigur, prietene, de un
lucru :: acela că Africa nu va
capitula.

Un alt rău la care vreau să
mă refer, în sfîrșit, și nu pen
tru că el nu ne-ar leza de a- 
proape, ci pentru că este cel 
mai mare păcat pe care l-a 
cunoscut omenirea, este tra
gedia Palestinei.

Noi trăim această tragedie 
cu toată ființa noastră încă de 
pe vremea studenției. Din mo
mentul existenței Israelului, 
regiunea- arabă nu a cunoscut 
stabilitatea. Guvernele state
lor din această zonă cad une
le după altele, dovedindu-se 
neputincioase în fața absurdu
lui forței și preponderenței 
sale. Un întreg popor trăiește 
în corturi și bordeie, neputin
cios, observînd cum comuni
tatea internațională nu poate 
să-și îndeplinească promisiuni
le. I s-a spus acestui popor In 
nenumărate rînduri că forța 
nu justifică ocupația. Ei văd 
din corturile și bordeiele lor 
cum Israelul le ia păminful. 
Ascultă rapoarte scrise de cei 
ce lucrează în domeniul apă 
rării drepturilor omului. Știu că 
arabii sub ocupația israeliană 
trăiesc sub imperiul sfidării, 
neputinței și fricii față de 
persoana și lucrurile lor. Noi 
nu ne așteptăm ca O.N.U. să 
ne asigure paradisul pe pă- 
mînt, cum spunea Dag Ham- 
marskjoeld, dar ne este sufici
ent să ne scoată din acest iad. 
după cum spunea tot el.

Mulți arabi au acceptat re
zoluția Consiliului de Securi
tate, așa după cum am mai a- 
rătat.

Excelență,
Consiliul de Securitate, ca

re a făcut prea puțin penlru 
pacea lumii, trebuie să facă 
mai mult, și aceasta înainte ca 
noi să ajungem la disperarea 
ce ne poate aduce focul căru
ia nu-i va cădea victimă nu
mai Orientul Apropiat.

In cinstea dumneavoastră 
dragă prietene !

In cinstea doamnei I
In cinstea tuturor prieteni

lor prezenți !
In cinstea poporului român, 

prieten al poporului sudanez '
In cinstea zilelor pe care le 

vom petrece împreună și pe 
care Ie dorim să fie fructuoa
se 1

Ultimele știri-E ȘTIRI

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HELSINKI 2 (Agerpres). — 
Trimisul special Dumitru Ți
nu, transmite : Grupul de lu
cru constituit în cadrul Reuni
unii multilaterale de la Hel
sinki, consacrată pregătirii 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, a a- 
vut, luni, o nouă ședință, pre
zidată, potrivit principiului 
rotației, de reprezentantul Ir
landei.

In atenția participanților 
s-au aflat o serie de aspecte 
privind capitolul al doilea al 
ordinii de zi a. viitoarei Confe
rințe europene — cooperarea 
economică și în domeniul pro
tejării și ameliorării mediului 
înconjurător.

Apreciind propunerile făcu
te pînă în prezent, reprezen
tantul României, Constantin 
Vlad, a subliniat că dezvolta
rea cooperării în știință și teh
nologie constituie o importan
tă parte a cooperării de an
samblu între statele partici
pante și, pe un plan mai larg, 
o premisă de bază pentru pro
movarea relațiilor de încrede
re și securitate pe continent. 
In condițiile cînd dezvoltarea 
științei și aplicarea rezultate
lor cercetării în producție re
prezintă unul din cele mai 
dinamice domenii ale progre
sului, cooperarea tehnico-ști- 
ințifică. trebuie să nornească 
de la situația din Europa, un
de există diferențe mari între 
țări în ce privește nivelul de 
dezvoltare al științei. și tehni
cii. Cooperarea trebuie să, con

Congresul 
Uniunii Generale 
a Muncitorilor

Algerieni
ALGER 2 — Coresponden

tul Agerpres, Mircea S. Io- 
nescu, transmite : In prezen
ța membrilor Consiliului Re
voluției și ai guvernului, la 
Palatul Națiunilor din Alger 
s-au deschis, luni, lucrările 
celui de-al patrulea Congres 
al Uniunii Generale a Mun
citorilor Algerieni (U.G.T.A.). 
La lucrări iau parte delega
ții sindicale din numeroase 
țări. Din Republica Socialis
tă România participă o dele
gație condusă de tovarășul 
Paul Nagy, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.

La deschiderea lucrărilor a 
luat cuvîntul președintele 
Consiliului Revoluției, preșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Houari Boumediene.

Noul prim-ministru 
al guvernului francez

PARIS 2 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou, l-a 
numit, luni, în funcția de 
prim-miiinisttru pe Pierre Mes
smer. Purtătorul de cuvînt, 
care a dat publicității comu
nicatul Președinției Republi
cii, a precizat, totodată, că 
noul guvern va fi format joi.

• In capitala R.D.P. a Ye
menului a fost deschisă o ex
poziție de fotograiii dedicată 
țării noastre, organizată de 
Ambasada României în cola
borare cu Ministerul Culturii 
și Turismului din țara gozdă. 
Expoziția a fost inaugurată. în 
numele președintelui Consiliu
lui de Miniștri al R.D.P. a Ye
menului, de ministrul afaceri
lor externe, Mohamed Saleh 
Aulaqi.

9 După cum rblatează a- 
genți-a TASS, C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărîre 
potrivit căreia, în anii 1973 — 
1975, industria sovietică va fi 
condusă în baza unui sistem 
de două sau trei trepte, elirni- 
nîndu-se existența mai multor 
verigi intermediare și trecîn- 
du-se la rezolvarea majorității 
problemelor economice în ca
drul- întreprinderii s-au al u- 
niun-ii industriale.

9 La Milano a avut loc un 
mare miting consacrat împli
nirii a 30 de ani de la greve
le antifasciste din Italia, din 
anul 1943. La miting a luat 
cuvîntul Enrico Berlinguer, se
cretar general al Partidului 
Comunist Italian.

• Guvernul Uruguayului a 
obținut, cu dificultate, sancți
onarea de către parlamentul 
țăr-iii a prelungirii, pînă la 31 
mai, a suspendării garanțiilor 
constituționale. In favoarea a- 
cestei hotărîri au votat 65 de 
de-put-ați, i-ar împotrivă — 63, 
printre care și deputății din 
partea coaliției de stînqa 
Frente Ampli-o.

0 In Birmania a început, 
duminică, primul recensămint 

tribuie la depășirea acestei 
situații, fapt care ar putea in
fluența pozitiv procesul înlă
turării unor astfel de decala
je între țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare pe 
plan mondial. O importanță 
deosebită o are și adîncirea 
cooperării în domeniul infor
mării științifice și tehnologice. 
O astfel de cooperare, în con
dițiile exploziei informaționa
le actuale, ar fi menită să pre
vină risipirea forțelor, a mij
loacelor pentru cercetarea u- 
nor probleme deja rezolvate.

Pornind de la asemenea 
considerente, repezentantul 
român a propus ca, în direc
tivele comisiei oare se va ocu
pa de cooperarea economică și 
tehnică, să fie înscrise și ase
menea măsuri cum sînt: ac
cesul tuturor statelor la reali
zările științei și tehnologiei 
moderne, promovarea transfe
rului de tehnologie, crearea și 
utilizarea unor bănci de date, 
promovarea comerțului și 
schimbului de licențe și pa
tente.

Sprijinind propunerile avan
sate de alte delegații în pro
bleme privind protejarea me
diului înconjurător, în spiri
tul proiectelor susținute de 
țara noastră în acest domeniu, 
reprezentantul român a ex
primat necesitatea ca, prin e- 
forturi mai intense, grupul de 
lucru să poată ajunge, încă 
înainte de încheierea fazei ac
tuale a consultărilor, la for
mulări acceptabile pentru toți 
participanții.

Declarația G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud 
privind aplicarea prevederilor bordului de la Paris

VIETNAMUL DE SUD 2 (A- 
qerpres). — Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în 
problema aplicării, în ultime
le două luni, a prevederilor 
Acordului de la Paris privind 
Vietnamul.

Declarația relevă că victo
ria obținută de poporul viet
namez prin încheierea acordu
lui a creat condiții deosebit 
de favorabile luptei populației 
sud-vietnameze pentru pace, 
neutralitate, democrație, în
țelegere națională, pentru a- 
vansarea pe calea r-eun-ifi-cări-i 
pașnice a patriei. După sem
narea acordului, răspunzînd a- 
pelului Frontului Național de 
Eliberare și al G.R.P. al R.V.S., 
patrioții sud-vietnamezi au 
respectat în mod strict înceta
rea focului și au pus în apli
care dispozițiile acordului. In 
regiunile pe care le controlea
ză, G.R.P. aplică o politică 
conformă intereselor patriei și 
poporului, in vederea stabili
zării grabnice și a ameliorării 
vieții populației, a realizării 
înțelegerii naționale.

Dar — se arată în continua
rea declarației •— în acest răs
timp administrația de Ia Sai
gon a violat, în numeroase 
rînduri, prevederile acordului 
de la Paris, a întreprins un 
foarte mare număr de opera
țiuni militare în regiuni con

general al populației de la ob
ținerea independenței țării. 
Datele recensămîntulul, care 
va dura pînă la 5 aprilie, vor 
permite să se rezolve cu un 
mai mare grad de precizie 
problemele legate de planifi
carea dezvoltării economiei 
naționale și a dezvoltării so 
ciale.

FAPTUL DIVERS PE GLOB
Furtul a 600 000 lire 

sterline
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Mai mulfi răufăcători rămași 
neidentificafi au pătruns in 
birourile Poștei din localita
tea Twickenham (situată In 
apropierea Londrei), reușind 
să sustragă suma de 600 000 
lire sterline. Ei au operat în 
noaptea de sîmbătă spre du
minică, dar, din lipsă de 
timp, nu au reușit să spargă 
declt una dintre casele de 
bani, lăsînd, in grabă, in ur
ma lor, numeroase bancnote.

Dintre atacurile asupra 
poștei britanice ce au avut 
loc de-a lungul timpului, nu
mai cel întreprins asupia 
trenului poștal Londra Glas
gow, soldat cu turtul a 2 mi
lioane și jumătate lire ster
line, îl întrece ca importan
tă pe acesta din, urmă.

Descoperirea unor mari 
cantități de stupefiante

WASHINGTON 2 (Ager
pres). — In ultimele cinci 
săptămîni, Ia frontiera dintre 
Statele Unite și Mexic au

VIENA
Simpozion cu tema „Revoluția tehnico-
științifică și problema menținerii păcii"

VIENA 2 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : La Viena s-au 
desfășurat lucrările unui sim
pozion științific cu tema ..Re
voluția tehnico-științifică și 
problema menținerii păcii", 
organizat de Institutul inter
național pentru pace din capi
tala Austriei. La lucrările 
simpozionului — initiat cu 
prilejul manifestărilor din 
ciclul ..Pacea și științele", ce 
se desfășoară sub egida insti

Existența unor tendințe pozitive 
în dezvoltarea relațiilor 

sovieto-americane
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

Existența unor tendințe pozi
tive în dezvoltarea relațiilor 
sovieto-americane a fost evi
dențiată în cursul discuțiilor 
purtate la Moscova între o 
delegație a Asociației ame
ricane pentru sprijinirea 
O.N.U., condusă de Michael 
Blumenthal, președintele fir
mei „Bendix Corporation", și 
reprezentanți ai Asociației 
U.R.S.S. pentru sprijinirea 
O.N.U. Părțile, menționează 
agenția TASS. s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea acestor 

trolate de G.R.P., astfel încît, 
în Vietnamul de Sud, n-a fost 
încă realizată o adevărată în
cetare a focului. Partea saigo- 
neză a recurs, de asemenea, 
la numeroase acțiuni represi
ve împotriva populației în ca
drul unui așa-zis plan de „pî- 
cificare specială". încâlcind 
prevederile acordului de la Pa 
ris, administrația saigoneză n a 
remis G.R.P., în ultimele două 
luni, nici un merpbru al per
sonalului civil arestat.

In continuare, declarația a- 
rată că Statele Unite au în
călcat prevederile acordului 
de la Paris, prin aceea, că,

Cambodgia

Eșecuri aie trupelor lonnoliste
PNOM PENH 2 (Agerpres). 

Sub presiunea forțelor pa
triotice, importante efective 
militare lonnoliste au fost 
nevoite, la sfîrșitui săptămî- 
nii trecute, să părăsească po
zițiile pe care le dețineau la 
Prasat Nsang Khmau, după 
ce au suferit grele pierderi în 
oameni și materiale de luptă. 
Un . alt obiectiv lonnolist, e- 
vacuat a fost Prey Khla, a 
cărui garnizoană n-a izbutit 
să se retragă decît în mod 
provizoriu pe noi poziții la 
Phum Tuol, lagăr pe care a 
trebuit să-1 părăsească sub 
un violent bombardament de 
artilerie. In legătură cu aceste 
eșecuri ale trupelor lonnolis
te, agenția Associated Press

Președintele Sadat a sosit la Tripoli
TRIPOLI 2 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Ara
be Egipt, Anwar Sadat, a so
sit, luni într-o vizită de mai 
multe zile la Tripoli. Con
vorbirile sale cu președintele 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, Moamer

fost descoperite, în cadrul a 
125 de operațiuni efectuate 
de politie, diferite cantiiati 
de marijuana, heroină și co
caină, reprezentînd o valoa
re de 20 milioane dolari 
se arată intr-un raport al bi
roului federal de luptă îm
potriva drogurilor.

Conferință mondială in 
domeniul telegrafiei și 

telefoniei
GENEVA 2 (Agerpres). — 

La Geneva se va desfășura 
— începînd de astăzi, timp 
de zece zile — o conferință 
mondială in domeniul tele
grafiei și telefoniei, la care 
vor participa 100 delega’ii 
din 54 țări. Participanta voi 
dezbate problema simplifică
rii regulamentelor aflate în 
vigoare, in prezent, între ad
ministrațiile din telecomuni
cații.

O sticlă de vin — 7 860 
de franci !

PARIS 2 (Agerpres). — In 
cadrul unei vînzări de vinu'i 

tutului — au participat per
sonalități ale vieții științifi
ce și universitare din diferite 
țări ale Europei.

Din România au luat par
te prof. dr. Sergiu Tamaș și 
lect. univ. Petru Pînzaru, de 
la Academia de științe socia
le și politice „Ștefan Gheor
ghiu", care au prezentat co
municarea „întărirea păcii în 
condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane".

relații. Principalele probleme 
aflate în centrul discuțiilor 
sovieto-ameri -ine de la Mos
cova au fost cele referitoa
re la pacea generală și la se
curitatea în Europa, precum 
și la rolul Organizației Na
țiunilor Unite în crearea unor 
sisteme de securitate colecti
vă.

Delegația americană, din 
care au făcut parte cunos« 'ți 
activiști pe tărîm obștesc și 
oameni de afaceri, precum si 
oameni de știință, s-a aflat în 
capitala Uniunii Sovietice în
tre 28 martie și 1 aprilie.

retrăgîndu-și trupele din Viet
namul de Sud, au lăsat aici ar
mament și bazele lor njilitare, 
precum și un numeros perso
nal militar, rămas sub titula
tura de consilieri civili

G.R.P. al R.V.S. — se spune 
în declarație — cere în mod 
ferm administrației de la Sai
gon să garanteze populației li
bertățile democratice și să 
poarte cu G.R.P. consultări se
rioase pentru reglementarea 
problemelor interne sud-vie» 
nameze, iar S.U.A. să încete
ze intervenția în treburile in- 

( terne ale Vietnamului de Sud.

subliniază că, în ciuda spriji
nului aerian masiv al aviației 
americane, armata regimului 
de la Pnom Penh a dovedit 
că dispune de posibilități tot 
mai reduse de a controla te
ritoriul restrîns pe care își 
desfășoară acțiunile.

Deținînd un control ferm 
asupra malului estic al fluviu
lui Mekong, patrioții cam- 
bodgieni blochează transpor
turile militare trimise pe a- 
ceastă cale spre Pnom Penh.

Duminică, forțele patrioti
ce khmere au lansat o puter
nică ofensivă împotriva po
zițiilor lonnoliste din caoi- 
tala provincială Takeo și și- 
au intensificat acțiunile de 
luptă în zona șoselei nr. 4.

El Geddafi, vor fi cons era
te, >otrivit agențiilor de pre
să, \ unor probleme privind 
reali’area uniunii dintre cele 
două țări, prevăzută a fi în
făptuită pînă în toamna aces
tui an, și situația din Orien
tul Apropiat.

care a avut loc Ia Dijon, au 
fost înregistrate noi recor
duri de prefuri. Astfel, pen
tru 140 de sticle de vin ro
șu de Burgundia — 228 litri 
— a fost încasată suma de 
1 100 500 franci, ceea ce re
prezintă o valoare medie de 
7 860 franci pentru fiecare 
sticlă.

Laborator clandestin 
pentru fabricarea 

drogurilor
PARIS 2 (Agerpres). — La 

Marsilia a fost descoperit un 
laborator clandestin pentru 
fabricarea drogurilor, au a- 
nunfat oficialitățile din acest 
oraș, precizînd că, în cursul 
aceluiași raid, au fost găsite 
și 1,5 kg heroină pură. O a- 
semenea cantitate este esti
mată, la „bursa neagră" din 
Statele Unite, la circa un mi
lion și jumătate de dolari. 
Aproximativ o tonă de pro
duse chimice folosite Ia ex
tragerea heroinei din morfi- 
na-bază au fost găsite, de a- 
semenea, în laboratorul clan
destin.
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