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Cadru pe verticală spre mina Paroșeni.

FIECARE ORAȘLa E.M. Paroșeni

• Conferința națională 
a P.C. Paraguayan

• Declarațiile secreta
rului general al 
Partidului Socialist 
Portughez
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Strădanii, rezultate pe măsură 
in activitatea minerilor

Mina Aninoasa

Tot mai multe brigăzi 
extrag cărbune 

în contul trimestrului II
La mina Aninoasa crește numărul brigăzilor dc mi

neri ale căror realizări meritorii in producție se în
scriu deja in contul lunii aprilie. In fruntea întrecerii 
se situează brigăzile conduse de TEODOR TARBUZAN 
si ALEXANDRI VEREȘ care și-au îndeplinit sarcinile 
do plan ale primului trimestru in ziua de 13 martie, 
extrâgind pină in prezent peste prevederi 800 și. res
pectiv, 600 de tone dc cărbune.

Incepind de ieri, încă două brigăzi de mineri și-au 
înscris numele pc această listă onorantă a hărniciei 
și a dăruirii in muncă. Este vorba de brigada condu
să de PETRI ROMAN din cadrul sectorului I și dc 
ortacii Iui PETRU CODREA de la sectorul II. care au 
trimis la „ziuă" ultimele tone dc cărbune in contul 
primului trimestru și care iși propun să mai extra
gă o însemnată cantitate dc cărbune pină la sfirșitul 
lunii.

Miile de tone de cărbune extrase peste prevederi 
de către coniponenții acestor brigăzi au la bază supor
tul sigur al productivităților înalte realizate, rod al 
activității bune desfășurate sub impulsul inițiativelor 
minerești de intrecere.

Trebue menționat, de asemenea, că rezultatele 
bune înregistrate pină acum de către aceste patru bri
găzi de mineri reflectă realizările de ansamblu bune 
ale celor trei sectoare în care organizarea muncii și 
starea disciplinară bună se materializează in rezultate 
economice superioare.

Constantin DANILA
tehnician. E.M. Aninoasa

Brigadierul Teodor 
buzan și minerul Vasile Co- 
drea au încheiat cu succes 
o nouă zi de muncă, ale că
rei rezultate constituie o 
nouă confirmare a hărniciei 
și priceperii ce-i caracteri
zează.

UN NOU FLUX
DE TRANSPORT

• Atacuri asupra pozi
țiilor lonnoliste clin 
zona Pnom Penh

• La rubrica „Din pre
sa, străină’* : Dema
raj pentru coopera
rea în zona Liptako- 
Gourma

Continuă in ritm susținut lucrările de pregătire a vi
itoarelor abataje frontale din blocul V/3, sectorul III, 
care vor constitui una din capacitățile dc producție 
importante ale mirîei Uricani în cursul trimestrului vi
itor. Cele citcva zile care au mai rămas pînă la prima 
pușcâturâ în noile abataje sînt folosite de frontaliștii 
conduși dc brigadierul Simion Budescu la montarea și 
definitivarea transportoarelor viitorului flux de trans
port și la efectuarea unor lucrări miniere auxiliare.

Aprovizionarea optima a
brigăzilor de mineri - condiție

a ritmicității producției
In foaia de acord materialele sînt prevăzute
la o anumită distanță de locul de muncă

Dar este și respectată această prevedere?

Astăzi va intra in 
funcțiune la mina Paro
șeni un nou flux de 
benzi ce va avea o lun
gime de 600 m.

Echipele de lăcătuși și 
electricieni specializate 
în montarea, întreține
rea și exploatarea flu
xurilor de benzi. din 
care remarcăm pe Ionel 
Mihăiasa, M. Demeter, 1. 
Lucaci. iosif Szvircsek și 
Ștefan și Carol Pavlo- 
vici au fost coordonate 
de maiștrii principali e- 
lectro-mecanici 
ghe Mocanu 
Deutch.

Prin darea 
ță a noului 
benzi, ce va . 
întregime producția de 
cărbune a stratului 18 
din blocurile II B și 
III C, la mina Paroșeni 
a fost extins transportul 
în flux continuu și co
mandă centralizată.

Și

în

Gheor- 
Mihai

folosin- 
flux de 

prelua in

E martie, e primăvară, 
primăvară sclipesc și privirile 
interlocutorului meu, maistrul 
Dumitru Gliga de la mina Li
vezeni, cu care vorbesc des
pre muncă și responsabilita
te.

— Dacă pe pieptul tău stră
lucește ecusonul de maistru 
minier, și pe umeri îți apasă 
p mare responsabilitate-, dacă 
loti trec prin fala ta la pon
tai sau Ia semnarea fișelor 
de prolecfie a muncii, dacă 
tu prezinți raportul despre re
alizările zilnice ale întregului 
schimb, nu înseamnă că nu
mai tu rezolvi cele mai grele 
probleme djn 'șeilor. sau că 
numai de părerea ta trebuie 
să asculte ceilalfi îmi spunea 
interlocutorul, întotdeauna am 
firrut seama de părerile celor
lalți și am înțeles că pentru 
iiecare dintre noi singura cale 
spre împlinire e munca. Eu am 
venit în Vale prin 1960 și de 
atunci am călcat pe trepte o- 
bișnuile; pentru puțin timp 
muncitor necalilicat la supra
față, apoi a fost perioada de

acomodare rn subteran 
am înțeles că unii vin 
poi pleacă fără a lăsa 
in urmă, uitînd repede și cum 
arată o mină. Din '61 am lu
crat ca vagonetar la iront, în 
'64 eram ajutor miner, în '66 
eram miner și imediat m-am 
înscris la școala de maiștri.

Mă ailam în cartierul Aero
port, in apropiere de mina 
Livezeni in locuinja lui Du
mitru Gliga, unde termenul 
confort are cea mai completă 
acoperire. Discuția noastră 
continuă și-mi notez gînduri- 
le interlocutorului cu o expe
riență remarcabilă în munca 
cu omul.

— Cînd am sosit aici abia 
se bătuse puful principal de 
către brigada lui Bartha, iar 
sus, pe Male ia, eram numai 
două brigăzi: a lui Augustin 
Demeter, brigadier foarte des
toinic,și a mea. Acum... se ve
de, nu ? Intr-adevăr, omul

loan Dan BĂLAN 
miner, Livezeni

(Continuare în pag. a 3-a)

Primele acțiuni rodnice
de înfrumusețare

la Petrila și Petroșani

s 
ș

Dînd curs indicației Comitetului executiv al Consiliu- 
popular municipal și profitind de timpul favorabil dinlul , _

această lună, sectorul gospodărie al municipiului nostru, cu 
sprijinul deputaților, al asociațiilor de locatari, al comitete
lor de blocuri și, in ultimă instanță, al cetățenilor, a inițiat 
șl organizat duminică, ,17 martie, primele acțiuni de masă 
pentru curățirea și înfrumusețarea localităților din această 
primăvară. în rindurile ce urmează vom relata cum. s-au 
desfășurat acestea la Petrila și Ia Petroșani, la rezultatele 
obținute și Ia unele,măsuri necesare pentru deplina reușită 
a acțiunilor ce se vor organiza în perioada următoare.

Cartierul 8 Martie 
aproape de 

„fața Iul curată"

Problemă deficitară multă 
vreme la unitățile miniere din 
Valea Jiului, aprovizionarea 
tehnico-materială a brigăzilor 
din subteran, a făcut obiec
tul a numeroase analize și 
dezbateri. S-au stabilit de fie
care dată numeroase măsuri 
menite să conducă la îmbună
tățirea 
mințim doar pe acelea care 
vizează crearea magaziilor de 
materiale și piese de schimb 
în subteran, puncte de apro
vizionare și constituirea echi
pelor de deservire a brigăzi
lor. Sînt măsuri stabilite în 
lumina indicațiilor organelor 
superioare de partid, măsuri 
ce aduc un sprijin substanți
al brigăzilor, realizării ritmice 
a sarcinilor de plan în sectoa
re și exploatări miniere.

Cu toate că fiecare unitate 
avea obligația de a respecta 
aceste măsuri, se mai întîlnesc 
la unele exploatări situații 
cînd nu sînt create condiții 
pentru a se realiza o aprovi-

aprovizionării. Le a-

zionare la nivelul cerințelor.
Din investigația noastră la 

minele Lonea. Dilja și Paro
șeni, a reieșit că există în pre
zent o preocupare mai susți
nută pentru îmbunătățirea a- 
provizionării locurilor de mun
că dar cu toate acestea exis
tă încă destule deficiențe. La 
mina Lonea, aprovizionarea 
brigăzilor cu materiale și pie
se de schimb. în acest an. a 
lăsat uneori de dorit. „In foa
ia de acord materialul este 
prevăzut a fi asigurat la o a- 
numită distanță. Or. această 
distantă nu este respectată, 
spunea minerul șef de brigadă 
Vasile Ursache, de la sectorul 
I. .Azi avem materiale. Une- 
ori. însă, sîntem nevoiți să le 
aducem de la aproape un ki
lometru. Tocmai de ia garajul 
vechi".

La un abataj cameră din 
același sector nu s-a putut
xecuta ..prăbușirea" timp de 
4 zile. Lipsea seîndura. Cit 
privește magaziile din subte-

e-

CALIFICARE

PENTRU 
MUNCITORII 

DIN SUBTERAN

ran (una tocmai se muta) ma- 
re dezordine. Pe galeriile stră
bătute de noi au putut fi ză
rite (e drept bine aranjate) 
lanțuri și un angrenaj pentru 
transportoare, plasă de sîrmă, 
conducte de presiune, armă
turi răpite.

întrebat de existența echi
pelor de aprovizionare, mais
trul minier principal Gheor- 
ghe David, ne-a dat un răs
puns destul de... neconvingă
tor : ...Aprovizionarea de la 
puțul orb nr. 1 și de la puțul 
auxiliar Lonea I o fac moto- 
riștii. Se descurcă destul de 
greu. Nu avem însoțitori. Nu 
ne sînt date posturile prin 
planul forțelor de muncă". 
Inexact. tovarășe maistru 
principal ! Aceste posturi e- 
xistă. o confirmă și inginerul 
șef al exploatării și șeful de 
sector. Dacă aveți acești oa
meni — și îi aveți — cum îi 
folosiți ? Și mai ales unde ?

Toate aceste probleme, pen
tru că intr-adevăr sini pro
bleme la mina Lonea. au fost 
sesizate și de .onsiliui de con
trol muncitoresc care, sub în
drumarea comitetului de partid

Cartierul 8 Martie din Pe
trila a încheiat. în dimineața 
zilei de duminică. 17 martie, 
o săptămînă de acțiuni gospo-

festivalulconcurs „Cintecul a di noului"
confruntare a măiestriei artiștilor amatori,

dar și a activității cluburilor și caselor de cultură

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Calificarea tinerilor 
angajați în meseria de 
miner constituie una 
din preocupările per
manente ale comitetu
lui U.T.C de la E.M. 
Lonea. In prezent sini 
mobilizați 40 de tineri 
la cursurile de califi
care pentru meseria do 
ajutor miner, 25 pentru 
mineri și 50 pentru 
completarea studiilor 
de cultură generală.

Mobilizați de secre
tarul organizației
U.T.C., de la sectorul 
II al E.M. Petrila, Ro
bert 
grup de tineri a exe
cutat, în zilele de re
paus, montarea a 200

___________________

Aznauer, un

La Casa de cultură din Pe
troșani va începe, vineri, a 
IlI-a ediție a festivalului con
curs de muzică ușoară și poe
zie cu tematică minierească 
numit sugestiv „Cintecul a- 
dîncului", organizat de Comi
tetul municipal de cultură și 
educație socialistă și Consiliul 
municipal al sindicatelor. De 
la an la an această manifesta
re cultural-artistică a Văii 
Jiului și-a îmbogățit conținu
tul, și-a lărgit considerabil au
diența : numai pînă acum au 
anunțat participarea soliști 
din Giurgiu. Drobeta Turnu- 
Severin, Oradea, Galați, Sf. 
Gheorghe. Baia Mare, Sibiu, 
Buzău, Rîmnicu Sărat și

Tg. Jiu, mulți poeți amatori.
Dată fiind periodicitatea a- 

cestor manifestări, este opor
tun să reflectăm asupra nece
sității festivalurilor, tot mai 
multe de la un timp. Sînt ne
cesare ca mijloace de verifi
care și comparare, criterii de 

• selecție valorică în impresio
nanta mișcare artistică de a- 
matori de la orașe și sate. Se 
presupune, eu îndreptățire, că 
un festival se organizează in
tr-o anumită localitate atunci 
cînd există o imagine exactă 
și critică a fenomenului artis
tic local, considcrîndu-se că el 
a atins un asemenea nivel în- 
cît e necesară o confruntare 
mai largă. Prin urmare, festi
valurile devin examene stimu

lative și nu numai pentru ar
tiștii amatori care-și fac cunos
cut talentul într-un cadru com
petent. Festivalurile, concursu
rile sînt mijloace prin care 
mișcarea artistică de amatori 
încearcă să iasă din sfera di
letantismului pentru a proma- 
va cu consecvență arta auten
tică.

„Cîntecul adîncului1*, în tot 
ce a avut el mai bun în pri
mele două ediții, este un ge
neros omagiu adus muncii mi
nerilor din Valea Jiului, prin 
muzică și poezie. Desfășurîn- 
du-se aici este firesc să ne în
trebăm ce posibilități au con- 
curenții locali. Nimeni nu poa
te pretinde ca numai ei să fie 
ciștigătorii concursului. Dar ei

trebuie să reprezinte cluburile 
și casele de cultură cu talent, 
dovedind bună pregătire, pen
tru ca astfel șă' se facă dovada 
necesității festivalului. Din 
municipiul nostru vor partici
pa soliștii Ricu Tudoran. Mar
gareta Gașpar, Janeta Joca, 
Marius Pienaru — clubul Lu- 
pen; : Gina Pătrășcoiu, Gheor
ghe Știr — clubul Lonea ; Eli- 
sabeta Csigher și Doina Decu- 
seară — Casa . de . cultură din 
Petroșani. Deși formații și so
liști de muzică ușoară acti
vează pc lingă toate cluburile

T. SPATARU

dărești rodnice. Incepind de 
joi și continuînd vineri și sîm- 
bătă, zeci de locatari ai blocu
rilor nr. .35, 37, 21. 24. 28. 29. 
10. 38, 39. 40. 8. 9. 11. 42 și 
multe altele au ieșit cu gre- 
bie. mături și roabe la acțiuni 
de curățenie și gospodărești pe 
cit de necesare pe atît de.utile 
fiecăruia în parte și. -întregii 
colectivități. Spațiile din ju
rul acestor blocuri (și ne pare 
rău că nu le putem menționa 
pe toate celelalte care -și-au 
făcut deja ordine), au întîmpi- 
nat razele soarelui din dimi
neața zilei de duminică într-o 
ținută care le onorează, gre
blate și curățate de iarbă us
cată. pietre, de hîrtii și alte 
reziduuri, cu ronduri de ■ flori 
proaspete, reamenajate. La 
blocul nr. 25, locatarii au a- 
vut serios de lucru atît la par
tea din fața imobilului cît 
mai ales la șanțul din spate. 
Deocamdată sînt amenajate 
numai partea din față §i ju
mătate din șanțul din spate, 
zlcțiunea va continua .cu ‘sigu
ranță și nu numai aici ci și 
la blocul 22 unde la fel, în 
spate au mai rămas deocam
dată reziduuri neadunate. La 
blocurile nr. 32, nr. 41 și 44. 
la ora 9. numeroase grupuri 
de bărbați, femei și copii mî- 
nuiau cu hărnicie greblele și 
măturile dominați de dorința 
de a ajunge și întrece pe cei 
care le-au luat-o înainte joi, 
vineri și sîmbătă. In scurt 
timp și aici au fost terminate 
ultimele „finisări- și spațiile

T. țAțâRCA

ml de (cavă pentru a- 
ducerea apei potabile 
in subteran.

MULTA fericiri

De la 1 ianuarie și 
pină in 16 martie a.c., 
la Consiliul popular 
municipal Petroșani au 
fost înregistrate • 66 
noi căsătorii. Deci tot 
atitea familii înteme
iate. Iată numele ce
lor 11 tineri care, sîm
bătă, au spus DA ofițe
rului stării civile : Tra
ian Ciucean. lăcătuș, și 
Irina Ofta, vânzătoare; 
Iosif Breban, tehnici
an, și Doina Rîșniță, a- 
sistentă medicală; A- 
dalbert Naghi, șofer, și 
Maria Săbău, munci
toare; Gheorghe Cismă- 
ian șj Adriana Trosan, 
muncitori la E.M. Dil
ja; Nae Stere, instala
tor sanitar, și Cecilia 
Pădure, zugrav; loan 
Ilieș, dulgher, si Clara 
Serestyen: Gheorghe
Popescu, brutar, și E- 
lena Kiss. Tuturor, 
multă, multă fericire 
și noroc in viață.

MODERNIZAREA 
REȚELEI ELECTRICE

Acum citeva săptâ- 
mini au început lucră
rile de înlocuire a ve
chii rețele electrice de 
pe diferite străzi din 
Petroșani. Aceste lu
crări au constat in să
parea gropilor, planta
rei» stilpilor de beton,

întinderea noii rețele, 
fixarea becurilor pen
tru iluminatul public 
și altele. In prezent 
locuințele de pe străzi
le 23 August. Gclu și 
Deccbal, au fost conec
tate la noua rețea. Ilu
minatul public este a- 
sigurat acum cu becuri 
cu vapori de mercur.

(Continuare în pag. a 3-a)

„SEMAFOR"

(Continuare in pag. a 3-a)

J

Dorința locuitorilor de 
Pe străzile respective 
cste ca și tensiunea cu
rentului să fie constan
tă de 220 V spre a se 
putea urmări in bune 
condiții programele TV 
și radio.

La Școala generală 
nr. 1 Petroșani s-a a- 
menajat de curînd ga
zeta de perete „Sema
for". Ea cuprinde ru
bricile : „Cinste lor" 
(unde se află fotogra
fiile elevilor fruntași 
Ia învățătură și în ac
tivitatea de pionier)., 
..Expo" (cele mai izbu
tite desene ale elevilor), 
„Știați că..." (știri in
teresante din diferite 
domenii de activitate 
umană), „Din 
școlii" (informații
zi din viața școlară), 
„Reflector" (aspecte ne
gative).

Sport
ț Fotoreportaj de la cam

pionatele republicane univer
sitare de schi - o competi
ție de anvergură din viața 
sportivă universitară, disputa
tă pentru a doua oară con
secutiv pe pirtiile din masivul 
Paring.

• Un microinterviu cu mul
tiplul campion național Dan 
Cristea despre posibilitățile 
pe care le are masivul Paring 
de a intra in sfera stațiuni
lor montane capabile să o- 
fere condiții optime pentru 
practicarea intensă a sportu 
rilor de iarnă de performanț-

• Debut sub bune auspici 
ale divizionarelor noastre C 
în meciul inaugural al returu
lui ; consemnări de la parti
dele susținute pe teren pro
priu de Știința Petroșani și Mi
nerul Lupeni.
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Paringul, pen
tru a doua o- 
ară,gazda cam
pionatelor re
publicane uni
versitare de schi

II COMPETIȚIE Dl ANVERGURĂ IN LUMEA „ALMEI MATER“
și-a desemnat virtualii campioni

Pon.’ru a doua nară consecu
tiv . iinala campionatului repu
blican unii er sitar de schi a tosl 
organizată pe pirtiilc din masi
vul Paring, Pentru 4 zile (14— 
17 marhe) baza didactică a In
stitutului de educație fizică s; 
sport București, a tosl gazda 
'>pilah'erâ a sute de studer.fi 

din elita schiului universitar 
lenifi la competiția suprema a 
.Almei mater" din maioritatea 
. <?■:.'relor universitare ale fa; ii 
Intr-un decor ieeric. creai de 
frumusețea acestei zone monta
ne îmbrăcate în mantia hiber
nală. beneficiind de mijloace 
mecanice de ascensiune ftele- 
scaun. schiliituri) studenta — 
schiori (băieți și tetei s-au în
trecut timp de trei zile in ca
drul probelor dc fond și al
pine — coborire. slalom uriaș 
și special. Si. dacă ceva a im
presionat mai mult atit pe spe
cialiști. corpul de arbitri cit și 
numeroasa asistență a publicu
lui înșirat de-a lungul pîrtiilor 
dc concurs, atunci putem spune 
cu certitudine că a fost valoa
rea ridicată a evoluțiilor cohi- 
peiiioriior universitari. Fap'ul 
că la diferitele probe ale aces- 
lor campionate, unii partici
pării și-au înscris numele șr in 
palmaresul celor mai buni schi
ori ai tării, cucerind numeroase 
incur: fruntașe in campionatele 
na/ionale de seniori — și uni) 
chiar in alte competiții de an
vergură internațională — spu
ne, credem, destul de mult des
pre ceea ce fără reținere îl pu
tem numi un autentic recital 
de schi de o factură impresio
nantă.

In intenția organizatorilor — 
Federația română de schi — 
bob, Consiliul Uniunii Asociați
ilor studenților comuniști din 
România, l.E.F.S. Bncirroștf, eu

participarea factorilor de resou 
din municipiul nostru — a stai 
și faptul ca aceste campi mate 
să se desfășoare in două grupe 
la toate probele de concurs. Și 
anume, in grupa A. au evoluat 
schiori cu o îndelungată expe
riență competitionalâ. iar i 
grupa B. schiori cu o bună pr. 
gălire, de perspectivă, dar ca 
nu au mai concurai In compe
tiții de anvergură, dindu-le ast-

dial. solia sa \1.\RI.\ ( PISTE
— CrMPEANU. campi 
țională la slalom 
nosculii schiori 
VULPE. DORI\ 
CONSTANTIN 
IUDITH T(D>\Olll 
R.\ MUNTEANU.

...Duminică, ora 
de' concurs au 
Schilillurile au încremenit. • 
nerle. Doar virilul singur, cut

ană na- 
special, cu- 
GHEORGHt 

MUNȚI '\i 
\ \id/- \\i 

și MIXODO-

in. Pirlirc 
rămas pustii.

Consemnări de pe 
pîrtiile concursurilor

le! și acestora posibilitatea de 
a se aiirma. ne fiind handica
pați de concurarea alături de 
schiorii de elită. Deci, o măsu
ră pe cît de obiectivă pe aii1 
de binevenită pentru stimularea 
celor care bat la porțile consa
crării in acest iascinanl spori 
al înălțimilor înzăpezite 
schiul alpin.

O altă atraefie a pirtiilor de 
concurs a coristiluit-o prezen/a 
la aceste campionate, in calita
te de marcatori sau deschiză
tori de pîrtie, a cilor\a schiori 
ce și-au înscris numele in pal
maresul campionilor României 
din ultimii ani la probele alp,- 
ne. Astfel, i-am putut urmări 
in evoluții de malta mpeslrie 
pe multiplul campion romun șic 
balcanic D.W CRISTEA, p<;r:i- 
cipant la două edifii ale J.O. de' 
iarnă și la mai multe concur
suri de nivel european și mon-

cînd la pâminl cile un ianiin 
sau ușurind cetina vreunui mo
lid de povara zăpezii, mai spăr
gea liniștea ce a cuprins pirlj- 
ile, după ce ultimele glasuri ale 
concurenților, oiicialilor și a 
spectatorilor s-au stins, după 
ce și ultimul concurent al man
șei de slalom special a ajuns 
la punctul de sosire. Animația 
s-a mutat în cabana bazei 
l.E.F.S.-ului. Aici a avut loc 
Ieștii Halea de premiere a celor 
care au reușit, grafie bunei lot 
pregătiri, să cucerească laurii

victoriei în competiția ar. 1 a 
schiului universitar. Pentru unii 
bucurii, pentru al(li... regrete, 
de altfel ca la orice festivitate 
de competiție, in care discerne
rea valorică a decretat, după 
un inerent ritual, parlfc'lpantu 
in învingători și învinși. Dai 
Irecind peste aceste dipt, in 
final, prietenia, exuberanta ti
nerească și sportivitatea muni- 
testată de studenții pre/enli la 
premiere au creat atmosiera di
naintea luării de rămas bun. 
pentru la anul, cind cu șanse o- 
gale vor aborda din nou lupta 
pentru supremație.

...Trei zile de schi de mauu 
clasă în Paring. Trei zile in ca 
re toți participanta au trăii și 
clipe de emoții proiunde. Da, 
cadrul acestor dispute i-a tăcut 
pe sportivii sosiți din aiufi<ea- 
trele invâlămintului superior 
din fără să uite dc emoții, să 
iacă totul pentru a se simți ca 
,intr-o veritabilă vacantă. $i 
au reușii acest lucru. Bucuria și 
voia bună ce i-a cuprins in a- 
ceslc zile ne 'îndreptățesc să a- 
lirmăm aceasta. Punctăm și noi, 
in finalul consemnării de fală 
de la cola 1 862 din masivii 
Paring, convingerea unei reuși
te depline a acestei competiții 
de anvergură, care a suscitai — 
pe lingă cel la participanților 
— și interesul a sule dc iubitori 
ai schiului din \’alea Jiului.

Ionel ȚABREA

Fot hal divizia A
Rezultate tehnice

1 |

i UD SPORTIV* i
N A.S. Armata Tg. Mureș — . . . 1

CLASAMENTUL
Dinamo 0 -0; Universitatea 
Craiova — „Poli" Timișoara 
0 0; F.C. Constanța - Jiul SĂPBMINAIĂ
1—0 ți—Oh C.F.R. Cluj — 
Politehnica lași 0—0; Sportul | ® LA NIVELUL UNITA- |

1, „U" GR \IO\ \ 20 L2 4 4 39—20 28 studențesc - „U" C luj 1-1 1 ȚILOR

2. F. C. Constanța 20 10 3 7 32—22 23 11 0); Petrolul Spui l C lub
Bacău 1—1 il- D) C.S.M. Re-

■ — Desfășurarea etapei pe 1
I clase, secții, sectoare a „Cu- |

3. Dinamo 20 9 5 6 26—21 23 șița — F.C. Argeș 2—0 • pol tineretului" la : atic-
4. U.T.A. 20 10 3 7 22—20 23 (1-0).

Simbâta 16 martie :

tisin, fotbal, volei, popice, |
5. F. C. Argeș 20 10 3 7 31—30 23 * handbal și gimnastică

• L\ NIȚELUL MUNI-6. Steaua 20 9 4 7 26—19 22 U.T.A — Steaua 1-0 (0-0); 1 CIPIULUI
7. C.S.M. Reșița 20 7 7 6 29—25 21 Rapid — Steagul roșu 1 — 1 — Duminică 24 martie
8. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 3 8 26—32 21 (1-1) | a.c., etapa municipală a
9. Steagul roșu 20 8 4 8 22—17 20 | competiției dc masă „Cupele

10.
11.

„U* Cluj
Sportul studențesc

20
20

8
8

4
3

8
9

18—17
28—25

20
19 Etapa viitoare

I pe ramuri dc producție" la 
tenis de masă, șah și popi- ,

I ce (la Petroșani).
12. Jiul 20 8 3 9 26—24 19 — In 23 și 24 martie a.c.
13. „Poli” Timișoara 20 6 7 7 19—21 19 C.S.M. Reșița C.F.R. I etapa a 11-a a returului

Cluj; ,U“Cluj Rapid) I-.C. | campionatului municipal dc
14. Rapid 20 6 5 9 19—26 17 Argeș Steagul roșu; Dina

mo — U.T.A.; Sport Club Ba-
i popice.

15. Petrolul 20 6 4 10 18—27 16 i — Fotbal — campionat
cau -- Sportul studențesc; . județean — etapa a Ii-a:

16. Politehnica Iași 20 7 2 11 19—29 16 Politehnica Iași — Univ. Cra- I Minerul Vulcan — Parin-
17. C.F.R. Cluj 20 6 4 10 21—35 16 iova; F.C, Constanta

„Poli* Timișoara; Jiul Pe-
■ gui Lonca ; E.G.C. Petrila .
I — Sportul studențesc Hu-

18. Sport Club Bacău 20 5 4 11 20—31 14 trolul; Steaua — A.S. Arma- • nedoara : Energia Paroșeni

7 ta Ig. Mureș. | — E.G.L. Hunedoara.

Un meci pe care am îi putut să nu-1 pierdem
Această frumoasă duminică 

ae martie, a fost o zi plină de 
surprize pentru iubitorii fotba
lului nostru. Dacă la începui, 
puteam anticipa unele rezulta 
te favorabile gazdelor cum ar 
fi fost cazul meciurilor de la 
Craiova. Cluj, Ploiești, Bucu
rești. și Tg. Mureș, iată că e- 
chipele vizitatoare au luptat 
exemplar pentru a obține cel 
puțin unul din punctele puse 
în joc. Și au reușit in cît-jva 
cazuri. Așa stînd lucrurile ne 
întrebăm de ce nu s-a numărat 
și echipa noastră printre de
marcații acestei etape ?

Deplasindu-ne la Constanța, 
eram conștienți-că ne așteaptă 
un meci greu, nu atit prin di-

ferența de locuri în clasament, 
cit prin situația lui F.C. Con
stanța după primele două 
jocuri (meci nul cu Dinamo a- 
casă și infrîngere la scor la 
București). Cu toate acestea,

nostru, datorită unei așezări 
corespunzătoare in teren și.jo
cului bun practicat de Hnia 
defensivă. .Acest aspect s a 
menținut in prima repriză, 
cînd gazdele au înscris un gol

Petre Libardi comentează

Palmaresul întrecerilor
In ziua de 15 martie a avut I 

loc proba de coborire băieți 
și fete, pe o pîrtie excelent 
amenajată, startul dîndu-se 
chiar din virful paringul Mic 
(2070 m) cu sosirea in Poiana 
Slimei, Lungimea traseului a 
fost de circa 2 200 m, cu o 
diferență de nivel de 550 m. 
Au luat parte 22 concurenți :
1. Zoltan Hambrik (l.E.F.S.);
2. Alexandru Bogdan
(I.E.FuS.); 3. Radu Cernat
(I.E.F.S.). La fete pe aceeași 
pîrtie. dar mai scurtă cu 400 
m. au luat stratul 9 concu
rente. Beneficiind de o pre
gătire foarte bună, studenta 
Daniela Munteanu de ia 
Oradea s-a clasat pe locul in- 
tii. fiind urmată în ordine de 
actuala campioana națională 
de seniori Maria Gristea 
(l.E.F.S.) și de Ioana Birsan 
(F. Ed. fizică Cluj).

In ziua de 15 martie s-a 
desfășurat proba de slalom 
uriaș. Pe o pîrtie cu 56 porți, 
în lungime de 1700 m. 58 bă
ieți și-au disputat intîietatea 
în 2 manșe. Primele două 
locuri au revenit studenților 
de la l.E.F.S., Alexandru Bog
dan și Zoltan Hambrik, iar ]

locul III lui Dan Rimbețiu 
(Universitatea Brașov).

La fete, pe același traseu, 
insă numai intr-o singură 
manșă s-au întrecut 19 stu
dente. lată primele trei cla
sai- : 1. Daniela Munteanu;

Maria Cristeh; 3. Dorina 
Munteanu.

Duminică, ultima zi a în
trecerilor, pe un timp fru
mos. dar care spre sfirșilul 
concursulu. s-a transformat 
in ninsoare, a avut loc pro
ba de slalom special. Pe 
pirtia din apropierea baze: 
I.E.F.S., cu o lungime ue 
450 m. avind 62 de porți. au 
luat startul 53 de schiori. Po- 
sedind o pregătire excelentă 
și un calm deosebit, absolut 
necesare intr-o asemenea 
probă de înaltă măiestrie, 
studentul Alexandru Bogdan 
(l.E.F.S.) și-a adjudecat vic
toria și la această probă, lo
cul II fiind ocupat de Șer- 
ban Cojocaru (l.E.F.S.). iar 
locul III de Alexandru Dan 
(Facultatea de educație fizi
că Cluj). La fete. Daniela 
Munteanu s-a dovedit din 
ndti și la această probă mai 
bine pregătită ocupînd locul

eram încrezători în forțele 
noastre și știam câ în confrun
tarea noastră cu constănțenii 
pe terenul acestora, am făcut 
totdeauna partide frumoase, 
ciștigate de noi sau pierdute 
la limită. Ce s-a întîmplat însă 
duminică ?

Partida a debutat ca de s- 
bicei cu atacuri ale echipei 
gazdă, care s-au oprit mai tot 
timpul la marginea careului

norocos, pot spune, din cauza 
unei greșeli elementare de a- 
părăre. La activul nostru — 
două mari ocazii de gol ratate 
de înaintași.

La reluare, situația se 
schimbă complet. Echipa care 
dă tonul jocului sintem noi; în 
această repriză am jucat mai 
lucid, mai degajat. însă nu am 
fost suficient de periculoși în 
fața porții, cu toate că în a-

ccastă perioadă am realizat 
numeroase atacuri.

Jocul se încheie cu victoria 
la limită a gazdelor, care nu 
au practicat, totuși, un joc l,v 
nivelul așteptărilor propriilor 
suporteri. Echipa noastră a e - 
voluat mulțumitor, fapt relie
fat și de declarația căpitanului 
constănțenilor Antonescu, care 
îmi declara după meci că un 
rezultat de egalitate ar fi ex
primat mai fidel raportul de 
forțe.

Meciul de la Constanța a 
fost pierdut. însă scorul strîns 
realizat infirmă proporțiile 
scorului din deplasarea prece
dentă de la Craiova, iar evolu
ția bună a echipei ne permite 
să privim cu încredere cele 
două meciuri pe care le vom 
susține acasă cu Petrolul și 
U.T.A. și care vor trebui să 
ne aducă un „salt" cît mai ma
re în clasament.

■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■SHISiifilBEBHiiBBiaaBiilBiiBi

Fotbal, divizia C

Debut sub bune auspicii ale divizionarelor noastre în acest retur

Știința Progresul Strehaia 2-0

I. urmată de Ioana Brînzan 
(I.E F.S ) Cristina Iakloiv- 
schi (F.E.F. Cluj).

In ziua de 15 martie s-a 
disputat proba de 15 km 
fond pentru băieți. Locul I 
a fost ocupat de studentul 
de la l.E.F.S., Nicolae Dudu, 
care la recentul Campionat 
Balcanic, disputat în Grecia 
a ocupat locul secund. Pe 
următoarele locuri : Gheor- 
ghe Cheseyl și Vilmoș Gyor- 
gy. ambii de la institutul 
pedagogic din Oradea. In 
ziua următoare. studentele 
fond iste s-au întrecut pe un 
traseu de 5 km. Primele

4
i

Campionii Dan Crislea și Maria Cimpeanu-Cristea ale 
eâror evoluții au fost urmările cu un deosebit interes.

trei locuri au fost ocupate în 
ordine de studentele de la 
Institutul pedagogic Oradea 
Georgeta Bărănescu, llajnal 
Latsko și iuliana Demeter 
care și-au reeditat perfor
manțele obținute la prece
denta ediție a acestor cam
pionate. Reprezentanții
I.M.P.-nlui au obținut locuri 
modeste : Eugen Bicskei, 
cui 8 la slalom uriaș și 
colae Melenciuc, locul 14 
slalom special.

Andrei ANGER, 
arbitru de schi

10-
Ni
la

Colaboratorul nostru, ing. 
Aurel Dula a surprins cu te
leobiectivul intr-o imagine 
de „zile mari" — ce su
gerează spectaculozitatea a- 
ceslui fascinant sport al 
înălțimilor înzăpezite — a- 
tacarea unei porți în proba 
de slalom special de către 
campionul actualei ediții la 
această probă (de altfel și 
la slalom uriaș), studentul 
Alexandru Bogdan, de i<* 
l.E.F.S. București.

Prima partidă din acest re
tur de campionat, disputată 
pe terenul din Aninoasa. s-a 
soldat cu o binemeritată vic
torie pentru formația Știința. 
Elevii prof. Gheorghe irimie 
reușesc astfel ca prin cele 
două puncte cucerite in fața 
echipei Progresul Strehaia, 
să-și asigure Un loc mai ono
rabil in clasamentul seriei in 
care activează. Studenții, cu 
citeva nume noi in- formație, 
au evoluat duminică cu multă 
ambiție, în special in prima 
repriză. Ei au luptat pentru 
fiecare minge, reușind să se 
impună și să domine cu au
toritate. Și dacă scorul a fost 
numai 2—0 in favoarea lor, 
aceasta s-a datorat ratării u- 
nor situații deosebit de favo 
rabile, în special din partea 
lui Rotea, Orban, Nădășan și 
Gudei. in plus, în minutul 72, 
la un. balon expediat puternic

din interiorul careului, de că
tre Kraft, fundașul Pavel de 
ta Progresul a salvat. în ulti
mul moment, de pe linia por 
ții.

Oaspeții au pus mai mult 
accent pe defensivă, reușind 
să facă față într-o bună mă
sură presiunii studenților. 
Contraatacurile lor au fost 
stopate la timp de către apă
rarea gazdelor, care a evoluat 
aproape fără greșeală.

Derulind filmul jocului am 
reținut faza din minutul 11 
cînd Orban, singur cu porta
rul în față, a șutat din apro
piere, pe lingă bară. Peste nu
mai 7 minute același jucător 
ișî răscumpără greșeala în
scriind un gol de toată fru
musețea. Din repriza secundă 
am putea sublinia faza din 
minutul 70. cînd Pîrvu de la 
oaspeți a ratat egalarea sco
rului, precum și cea din mi-

nutul 87 cînd Gudei a șutat m 
bară, mingea după ce revine 
tot la el, cu un șut sec. o 
expediază in plasă, deci 2—0.

Victoria obținută, jocul bun 
al apărării, constituie pentru 
tinerii fotbaliști de la Știința 
un puternic stimulent în ve
derea partidei de duminica 
viitoare, cind își vor disputa 
șansele în fața echipei Meta
lurgistul Sadu. pe terenul a- 
cesteia.

Arbitrul Ion Mărgescu din 
Pitești a condus, in general 
bine, următoarele formații j 
ȘTIINȚA ; Berindei — Rado. 
Borcan, Sandu. Pandelaș. (Bi- 
tea) — Rusu, David (Gudei),
— Orban, Kraft, Nădășan Ro
tea: PROGRESUL : Lepădat
— Ionescu (Presură), I. Vighi- 
ruc, Păsat. Pavel — C. Vighi- 
ruc, Volintiru — Croitoru. Că
mătarii. Ciovirnache (Dră- 
ghici). Bumbușel.

G. MATEESCU

Minerul Lupeni
C. I. L. Drobeta-Turnu Severin 4-0 (3-0)

Paringul dispune de toate condițiile pentru

Microlntervlu cu multiplul campion național
Don Cristea, multiplul campi

on a cărui prezență pe pirti- 
ile Poringului a conferit un plus 
de atraciivitote campionatelor 
universitare de schi, se arata 
a fi un interlocutor deosebit 
de omobil:
- Motivul prezenței mele 

în Poring ? Desigur, încuraja
rea soției mele Moria, parti
cipantă la concurs, dar și fap
tul că întotdeauna m-am sim
țit deosebit de bine pe pirtiilc 
acestui masiv.
- Este o apreciere care are 

la bază și anumite considerente 
de ordin tehnic ?
- Bineînțeles. Constat cu șa

tisfocție volorificorea tot mai 
bună a condițiilor naturale ex
celente oferite de pantele nor
dice ale Paringului prin siste
mul de pirtii și schilifturi rea
lizat de specialiștii din cadrul 
l.E.F.S. Amenajările actuale per. 
mit, in condițiile unui sezon de 
schi mai lung deci! in > restul 
zonelor turistice ale țării, în
cadrarea Paringului in cate
goria stațiunilor capabile să 
găzduiască in viitor competi
ții de mare anvergură ale spor
turilor de iarnă.
- Poate fi considerat Parin

gul o stațiune ?
- Am înregistrat cu satisfac-

Dan Crlstea
•' •-- ---------- telescaunului,
care, după părerea mea, va 
plasa Paringul olături de Va
lea Prahovei în rindul zonelor 
de practicare intensă a schiu
lui. Condițiile naturale, repet, 
excelente, și avantajul unei 
populații numeroase in împre
jurimi pot fi valorificate prin 
continuarea amenajărilor afe
rente, îndeosebi a drumului 
de acces. Voi reveni cu plăce
re in Paring și voi urmări pro
gresele tinerilor schiori ai Văii 
Jiului, cărora le doresc mult 
succes in pregătiri.

ție inaugurarea

Bujor BOGDAN
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Se impune să începem rin- 
durile de față cu sublinierile 
lăudabile la adresa gazdelor 
pentru atmosfera sărbătoreas
că și entuziastă creată la pri
mul meci al returului. O bi
nevenită uvertură sonoră a 
fost susținută cu mult aplomb 
de fanfara clubului sindicate 
lor din Lupeni și de aplauzele 
numeroșilor susținători pre- 
zenți în tribune, o adevărată 
..fiesta” braziliană in miniatu
ră.

Urmărind scopuri diferite, 
au fost firești concepțiile dia
metral opuse de abordai e a 
partidei de .către cele louă 
combatante. Minerii, cu gindul 
la victorie și la cele două 
puncte ce-i mai despart de 
prima clasată, au atacat conti
nuu, uneori cu întreg efectivul 
nelăsînd oaspeților, mai ales 
in prima parte, nici o șansă de 
4 visa la... remiza propusa. Ca 
niște școlari slrguincioși, local
nicii încearcă diverse scheme 
tactice pentru a „desface" a- 
părarea supraaglomerată și 
destul de bine organizată a 
partenerilor lor de întrecere. 
De cealaltă parte, oaspeții, in 
speranța obținerii unui punct 
s-au organizat bine în apăra
re, retrăgîndu-și mijlocașii la 
marginea propriului careu iar. 
înainte, răminind doar două 
virfuri d<* atac rapide prin ca
re au declanșat contraatacul" 
destul de bine gindite. Și. pe 
cît dc categorică a fost domi
narea minerilor, pe atit de pe-

riculoase s-au dovedit a fi 
contraatacurile oaspeților. In 
asemenea conjunctură partida 
a avut nenumărate momente 
dramatice (care au ținut spec
tatorii cu ..sufletul la gură") 
presărate cu faze incandescen
te la ambele porți, unde Șarpe 
s-a remarcat în mod cu totul 
deosebit in acest meci. Șj ast
fel spectatorii au urmărit o în- 
tîlnire frumoasă, de bun nivel 
tehnic și spectacular cîștigatâ 

. in final, clar și pe deplin me 
ritat dc echipa Minerul, prin- 
tr-un plus de superioritate teh
nică și luciditate in fazele dc 
finalizare.

încă in min. 4. in urma li
nei frumoase combinații Do
san — C'otroază — Florescu, 
ultimul centrează precis la 
Ceteraș, aflat în careu și aces
ta deschide scorul: 1—0
Oaspeții nu st> descurajează și 
ies curajos la atac, dar M. Po
pescu și Burdangiu sint de ne
trecut, intercepțiile lor deve
nind imediat pasc utile pentru 
atacanți. Min. 14 aduce cel 
mai frumos gol al partidei 
Dosan (excelent în acest joci 
il deschide in adincime pe C’o- 
troază; șut cu stîngul din în
toarcere al „bătrînului“ Cosli- 
că și 2—0. Cinci minute ma> 
tîrziu Ceteraș, singur cu porta 
rul se complică inutil șl por 
tarul ii plonjează la picioare. 
E rindul lui Șarpe, în min. 19 
să apere prinlr-un reflex ex-

traordinar un șut al lui Du
mitrescu, ca apoi, in același 
minut. Miduț și Cîntar să sal
veze de pe linia porții goluri 
ca și făcute. In min. 30 Cotroa- 
ză prelucrează o minge în ca
reu, servindu-1 magistral pe 
Ceteraș, pentru care înscrierea 
golului devine o simplă forma
litate și 3—0. In ultimul in’nut 
al primei reprize Șarpe rezol
vă o altă situație dificilă la 
poarta sa.

La reluare, oaspeții își dau 
seama că nu mai au nimic de 
pierdut și ies din ce in ce mai 
des la atac. Insă cei care în
scriu sint tot minerii prin Co- 
troază, in min. 55 : la o lovitu
ră liberă de la 16 m. o pasă 
scurtă de la Dosan și 4 0. 
Pină la fluierul final s-au mai 
consumat numeroase faze la 
ambele porți, insă cca mai în
semnată s-a produs in min. 86, 
cînd arbitrul V. Matei — Sibiu 
(pină atunci corect, competent 
și autoritar) a acordat fcu prea 
multă ușurință o lovitură de 
la 11 ni pentru gazde, pe care, 
do altfel Polgar a și ratat-o. 
Așa s-a încheiat un meci fru
mos — cu o mică eroare dar 
care n-a influențat rezultatul 
partidei. 1

MINERUL : ȘARPE - Pol- 
Mi. POPESCU, Bl RDANGIU. 
Eiis — DOSAN, Dumitru — 
Fior, seu. COTROAZA, Ceteraș 
(min. 55 Dincă), Moldovan 
(min. 55 Lucuța).

Vasil# MOLODEȚ
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ROLUL DE CONDUCĂTOR POLITIC
AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

se înfăptuiește
prin activitatea fiecărui comunist

nd deo- 
mportant prin som- 
salc. prin concltt- 
■inse șl hotărirea 
ecenta plenară a 
i dc partid al E M.

soluții și mo
are a problc- 
confrunta co*

Aplicarea

Vulcan sr înscrie ca un fac
tor de jalonare a întregii ac
tivități politice și economice 
pe care comuniștii și între
gul colectiv de salariați ai ex
ploatării o vor desfășura în 
perioada următoare

Secretarul comitetului dc 
partid, tovarășul Gheorghe 
Săcâluș. a analizat pe larg 
în referatul prezentat modul 
cum au acționat comuniștii 
d*n cele 20 dc organizații pen
tru realizarea sarcinilor de 
p’an. pentru aplicarea in via
ță a măsurilor adoptate o- 
dată cu trecerea la noul pro
gram dc lucru în subteran

Au fost subliniate acțiunile 
întreprinse dc comitetul dc 
partid în strînsă conlucrare 
cu comitetul oamenilor mun
cii. consiliul controlului mun
citoresc și comisiile pc dome
nii pentru buna «desfășurare a 
procesului dc producție în sub
teran Și 13 suprafață.

Este caracteristică pentru 
atmosfera de efervescență 
creatoare ce pulsează la Vul
can dorința colectivelor dc 
muncă de a obține rezultate 
superioare în realizarea sarci
nilor dc plan. Au apărut noi 
inițiative minerești, cum sînt 
de exemplu, cea a comunis- 

Io.-", s- . „Sâ realizăm 
peste sarcinile de plan două 
cimpuri pe schimb, aripă și lu
nă'. si a brigadierului Szabo 
Balasz ..Realizarea sarcinilor 
dc plan lunare cu trei zile mai 
dc/rcme".

Pentru a ilustra cum se a- 
firmâ rolul conducător al or
ganizațiilor de partid este sem
nificativă experiența din secto
rul dc investiții. Acest sector 
in ultima perioadă a anului 
trocul nu și-a realizat planul 
fizic. Biroul organizației de 
bază a inițiat o dezbatere cu 
conducerea sectorului la care 
au participat maiștri, șefii de 
brigăzi și echipe. In acest ca-

dalilâți dc 
mclor cti c 
lvctivul sectorului, 
lor. încă din luna ianuarie, a 
dus la realizarea sarcinilor de 
plan in proporție dc 107 la su
lă Astfel dc preocupări exis
tă și la alte sectoare — I și III 
producție, general suprafața, 
atelierul mecanic. Dar mai sini 
unele organizații- de partid — 
ce-i drept puține la număr — 
care nu reușesc sâ-și exercite 
atotcuprinzător și eficient ro
lul dc conducător politic. între 
acestea se numără organizați
ile de bază dc la atelierul e-

mase In urmă in Învingerea 
greutăților. în respectarea 
programelor de lucru.

Un exemplu care ilus
trează că unele organizații do 
partid mai au multe de făcut 
in domeniul eficienței muncii 
de educație îl oferă cazul 
maistrului miner Mihai Culca 
care a provocat o surpare în 
abatajul frontal condus de 
Vespasian Câtanâ, împiodiclnd 
in acest fel realizarea sarcini
lor de plan. Râu este că față 
de aceste situații nu s-au luat 
măsurile ce se impun di* către 
organizațiile de- partid. Nici 
membrii biroului comitetului

VIATA DE PARTID

lectric, sectoarele IV. XII C șl 
altele. Față dc această situa
ție va trebui sâ se manifeste 
mai multă preocupare din par
tea birourilor organizațiilor de 
bază respective și a comitetu
lui dc partid.

Există deficiențe mai ales în 
ceea ce privește munca politi
că la locurile do muncă, pen
tru mobilizarea tuturor forma
țiilor de lucru la realizarea 
ritmică a sarcinilor do plan. 
Astfel cu toate că E.M. Vulcan 
si-a îndeplinit și depășit sarci
nile .do plan nu se poate trece 
peste faptul că in primele do
uă luni ale anului 13 brigăzi 
nu și-au realizat sarcinile. Așa 
sînt cele conduse de loan Ca
lotă. Ion Bălțatu, Nicolae Stoi
ca. loan Zimbru, Florea Pro
fan. față de care birourile or
ganizațiilor de bază de la sec
toarele respective nu au luat 
cele mai bune măsuri pentru 
a sprijini activitatea lor. Sla
bă muncă politică desfășoară 
si unii maiștri ca Adrian 
Fuiorea, Dumitru Tătârcan, 
Gheorghe Popescu. Constantin 
Niță, Dumitru Cucu, Ilie Mar
ta, Ștefan Duncă, Alexandru 
Urzica. Ion Lăsat și alții care 
nu ajută suficient brigăzile ră-

de partid pc exploatare nu au 
intervenit cu promptitudine 
pentru prevenirea unor astfel 
de stări dc lucruri. Este cu a- 
tit mai bizară atitudinea unor 
comuniști cu cit problemele 
răspunderii personale față dc 
îndeplinirea sarcinilor econo
mice și întărirea rolului con
ducător al organizațiilor dc 
partid au fost periodic puse în 
dezbaterea adunărilor genera
le. Se poale afirma deci că nici 
comitetul de partid al exploa
tării n-a stăruit cu întreaga 
responsabilitate in această di
secție.

Subliniind că înfăptuirea ro
lului conducător al organizați
ilor dc partid depinde dc ac
tivitatea fiecărui comunist, 
tovarășul Loghin Popa, secre
tar al comitetului municipal 
de partid, a relevat că exem
plul personal al comuniștilor 
munca politică ce o desfășoa
ră in sinul întregului colectiv 
trebuie să se concretizeze în 
înfăptuirea și depășirea anga
jamentului anual asumat în 
întrecerea socialistă.

Deși dezbaterile au vizat în 
general probleme majore, nu 
pot fi trecute cu vederea anu
mite neajunsuri ce s-au mani-

fostat chiar și în cadrul aces
tei plenare. Au fost ocolite 
problemele prioritare privind 
creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de bază, nu 
s-a analizat modul cum s-au 
dus la îndeplinire sarcinile 
trasate. Există încă multe bri
găzi care nu și-au realizat sar
cinile dc plan. Cu toate aces
tea, nu s-au luat măsurile ce
le mai eficiente pentru a în
drepta lucrurile. Va trebui ca 
biroul comitetului de partid al 
minei să manifeste mai multă 
preocupare față dc îndeplini
rea sarcinilor de partid și e- 
conomice. sâ se acorde între
gul ajutor noilor membri dc 
partid, precum și o atenție 
deosebită muncii de primire in 
rîndurile comuniștilor. Este 
necesară intensificarea muncii 
politico-educative, folosindu-se 
toate mijloacele și formele ce 
stau la îndemîna organelor și 
organizațiilor de partid. Se im
pune cu necesitate îmbunătă
țirea substanțială a muncii 
depuse dc membri de partid, 
ridicarea întregii activități po
litice la cotele cele mai înalte 
ale eficienței.

Colectivul minei Vulcan, 
a înregistrat un succes de 
prestigiu prin înfăptuirea și 
depășirea angajamentului anu
al inițial — 16 000 tone cărbu
ne extrase peste sarcina de 
plan. Manifestînd aceeași res
ponsabilitate partinică și rea
lism în aprecierea posibilități
lor. a rezervelor existente, co
muniști: au hotărît in cadrul 
plenarei să-și îmbunătățească 
angajamentul asumat în între
cerea socialistă pe anul 1974 și 
să extragă peste sarcina de 
plan 24 000 tone cărbune coc- 
sificabil și energetic pînă la 
23 august a.c. A ;i^:ă hotărîre 
adoptată de activul de partid 
al minei Vulcan demonstrează 
plenar creșterea rolului con
ducător al organelor și orga
nizațiilor de partid, influența 
puternică pe care comuniștii 
o exercită in cadrul colective
lor de la fiecare loc de mun
că.

Cornel HOGMAN

Au sosit

Bilete pentru litoral
martie 
Petro-

Incepînd de luni. 18 
a.c., la Filiala O.J.T. 
șani s-au pus în vinzarc bilete 
pentru odihnă pe litoral în 
hoteluri și case particulare !

.Amatorii de a-și petrece va
canța in frumoasele stațiuni ale 
litoralului, găsesc bilete pentru 
hoteluri in camere de două și 
trei persoane la stațiunile 
MAMAIA: serii începind cu 
datele de 16 mai, 26 mai. 29 
mai. 8 iunie. 19 iunie: VENUS: 
14 mai. 15 mai, 26 mai. 7 iu- 
nier AURORA: 14 mai. 15 
ma’, 26 mai. 7 iunie și 19 iu
nie. De asemenea, se găsesc 
locuri în case particulare la 
EFORIE NORD pentru lunile 
iunie — iulie — august, avind 
serii care încep la datele de : 
13 iunie. 26 iunie, 9 iulie. 22

iulie. 4 august și 17 august. 
Cei care doresc să-și petreacă 
un sejur plăcut pe litoral un
de marea albastră și nisipul 
auriu, soarele fierbinte și ne
numărate posibilități cotidie
ne de petrecere a timpului îi 
așteaptă (amintim doar bow- 
ling-urile. restaurantele cu 
specific, terenurile de mini
golf, numeroasele muzee și 
atrăgătoarele minicare, acva
riul. delfinariul și planetariul, 
vaporașele și bărcile de pe 
lacuri) au posibilitatea ca încă 
de pe acum, din primăvară, 
să-și asigure biletele pentru 
vacanța la mare.

Frumosul litoral așteaptă iu
bitorii de apă. aer. soare și ni
sip fierbinte !

Șt PUIU

RĂSPUNDEM CELOR CE NE SCRIU

• IOAN VĂDUVĂ, prepa
ralia cărbunelui Petrila. Co
mitetul executiv al Consiliu
lui popular ai municipiului 
Petroșani ne informează că a 
emis decizia de evacuare a 
cetățeanului Mihai Andras, 
după efectuarea căreia, de că
tre E.GsB.. veți putea ocupa 
apartamentul nr. 16 ce vi 
s-a repartizat in blocul din 
strada Unirii nr. 34 Petroșani.

29 ale fiecărei luni, iar achi
tarea salariilor sau a avansu
lui se face incepind cu a doua 
zi. Luna februarie avînd doar 
28 de zile, numerarul s-a ri
dicat în ultima zi a lunii, iar 
plata s-a efectuat cu începe
re de la 1 martie. Acesta es
te motivul pentru care avan
sul din februarie l-ați primit 
in luna martie, și nu alt mo
tiv, cum dv. câutați să ni-1 
prezentați.

Festivalul-concurs
,,Cîn tecul adîncului”

(Urmare din pag. 1)

• UN GRUP DE MUNCI
TOARE. preparalia cărbunelui 
Petrila : Constatîndu-sc juste
țea celor semnalate de dum
neavoastră redacției, s-au luat 
măsuri corespunzătoare-

• DUMITRU GORA. E. M.
Aninoasa. Corespunzător pla
nificării. E.M. Aninoasa ridică 
de la bancă numerarul nece
sar plăților în zilele de 14 și

• GHEORGHE DOBRESCU, 
Petrila. Instrucțiunile M.F. și 
C.S.M.S. nr. 1515 din 7 martie 
1966. pentru aplicarea Decre
tului nr. 285 din 6 august 1960, 
privind alocația de stat pentru 
copii, așa cum a fost modificat 
prin Decretul 422 din 31 iu
lie- 1964. prevăd : ..Pentru co
piii înfiațj și pentru cei puși 
sub tutelă, alocația se acordă 
ținindu-se seama de data în-

ÎN DOUÂLUNI
«Sh.

*«» -

Uleciștii de la nun u 
Lupeni s-au hngajat să 
realizeze în acest an. 
prin acțiuni de muncă 
voluntar-patriotieă. la 
colectarea fiorului vechi 
din subteran și de la 
suprafața minei, o eco
nomic de 90 000 lei. De- 
vansind undo dintre ac
țiunile preconizate șl 
sporind numărul lor. în 
numai două luni, respee 
tiv ianuarie și februarie, 
ei au reușit să realizeze 
aproape o treime din an
gajamentul anual, adică 
29 000 lei. In acțiunile 
întreprinse piuă acum 
s-au remarcat îndeosebi 
utccIștH A. Hidas. C. 
pure, V. Seracovan, 
Calbulea. 
Doncu, I. 
Mekercl, I 
llioș, M. Tonescii. I Sâr- 
doscu. i. Bojinca și alții.

A itn-z.
St rad n ic, 

. Dornic.

Ie
V.
I. 
I. 
I.

Rudolf IANOVETZ 
activist U.T.G.

Primele acțiuni rodnice
de înîrumusefare la Petrila și Petroșani

(Urmare din pag. 1)

pe caro deocamdată lip-
ron-

mobilizaloare pentru cetățenii 
din imobilele respective. Prin
tre locatarii din blocurile nr. 
6 și nr. 4 care, ca și în alte 
ocazii, participau la realiza
rea unor noi lucrări gospodă
rești în spațiul deja amenajai 
din jurul celor două imobile, 
fapt cunoscut de cetățenii stră
zii Independenței, se aflau 
Florea Coman. Paraschiva Pro
dan. Iosif Lorincz, Dumitru 
Rusu. Dumitru Carcalici. Cor
nel Kovacs, Andronie Gheor
ghe. Mihai Porojnic și alții. 
Urmînd exemplul locatarilor 
d:r. aceste blocuri, in jurul 
orei 11.30 sute de cetățeni 
cin marele cartier al Petroșa- 
niului au ieșit fiecare in ju
rul imobilului în care locuieș
te, participînd gospodărește, 
responsabil la acțiunile dc cu 
rățenie și înfrumusețare din 
această primăvară. La un ma
re număr de bloc uri dc pe 
străzile independenței, Unirii, 
'■ iitorului, Păcii. 1 Iunie, zo
nele verzi au fost greblate și 
maturate, s-au strîns tone de 
reziduuri, s-au amenajat ron
duri pentru flori, au dispă
rut hîrtiile și pietrele. a în
ceput demontarea inestetice
lor puncte gospodărești.

devreme mediul în care trăim, 
pentru a înlătura urmările 
iernii ?

ca se respecta planificarea. în 
Aeroport trebuiau să fie pre
zente duminică 3 mașini. Da
că sectorul dc salubritate al 
E.G.C. respecta planificarea... 
Iată dc ce reziduurile au ră
mas în grămezi mari in în
tregul cartier, vîntul împrăș
tiind deja o parte din hîrtiile 
abia strinse.

întîlnit și el pe teren, tova
rășul Mihai Ferenczi, preșe
dintele asociației de locatari 
a cartierului a solicitat să înse
răm, neapărat, alături de ce
lelalte rînduri despre acțiu
nile de duminică. încă o defi
ciență a sectorului de salu
britate cu multe influențe ne
gative în aspectul gospodăresc 
al cartierului Aeroport, anu
me lipsa coșurilor pentru hîr
lii din întregul cartier. Spe
răm că aceste semnale vor fi 
recepționate de cei in drept 
și urmate operativ de măsu
rile necesare atît pentru tran
sportarea reziduurilor strinse 
deja cît și a celor care vor 
rezulta cu ocazia altor ac
țiuni care vor urma atît aici 
cît Și în alte cartiere ale 
municipiului nostru.

de 
soște iarba, taluzurile și 
durile de flori au primit o al
tă față, proaspătă, curată.

— Curățenia generală în ju
rul blocurilor, atît eu cit și 
tovarășii Simion Grecu, Ilie 
Ceortca. Dimitrescu, am fă
cut-o împreună cu locatarii 
vineri și sîmbătă — ne de< Ia
ră președintele comitetului de 
locatari din blocul nr. 39, 
Emil Protopopescu, salariat 
la mina Lonea. Mai avem de 
«menajat numai rondul cu 
trandafiri. Pînă acum tranda
firii au fost îngrijiți dc lucră
torii de la E.G.C. Am auzit 
că vor să-i dea tot în grija 
noastră. Primim bucuros, dar 
să ne spună și cum să-i îngri
jim corect.

In cartierul 8 Martie, du
minică dimineață, erau pre- 
zenți și lucrătorii de la salu
britate. Foarte bine pentru că 
grămezile de gunoi strînse de 
cetățeni au fost în cea mai 
marc parte operativ transpor
tate, astfel fiind curățate, o 
dată cu zonele verzi, și stră
zile și punctele gospodărești, 
încărcătorii de pe mașina nr. 
21 11D 1070 au fost* cel care 
au 'sprijîriît' "astfel " acțiunile 
cetățenilor.

„Insule" nedorite

Cadența de melc
a transportului.

Cantitățile mari de iarbă 
uscată, pietre, hîrlii și alte 
reziduuri strinse de pe spa
țiile din jurul blocurilor au 
depășit capac itatea containe
relor. au format mari grăme
zi in toate punctele cartieru
lui Aeroport in care s-au des
fășurat duminică acțiuni gos
podărești. Singura mașină, și 
aceea fără încărcător, și-a fă
cut apariția în strada Unirii 
în jurul orei 10 : a plecat cu 
un transport și nu a mai re
venit. Cadența de melc a tran
sportului a fost resimțită și 
și-a lăsat amprentele peste 
tot. Am aflat ulterior de la 
tovarășul Ion Șodolescu, șeful 
serviciului gospodărire al 
Consiliului popular municipal 
întîlnit la fața locului, că da

întregul colectiv de muncă al Grupului de șantiere Pe 
troșani al T.C.H., cu profundă durere anunță încetarea din 
viață a neuitatului coleg PANAIT IONESCU in virstă do 6. 
ani, răpus de o boală nemiloasă, în ziua de 17 martie 1974

Abnegația și dăruirea în muncă a fostului colaborator 
și prieten devotat, va rămine neștearsă în memoria noastră

înhumarea va avea loc în ziua de 19 martie, ora 16, in 
cimitirul Petroșani.

Au mai rămas firește, după 
aceste prime acțiuni și de
stule lucrări din cartierele vi
zitate al căror aspect gospo
dăresc adresează locatarilor, 
deputaților chemarea la neîn- 
'îrziate acțiuni. Revenind la 
Pclnla. astfel de „insule" sînt, 
spre exemplu, incinta blocu
rilor fără încălzire centrală 
din preajma complexului co
mercial, spațiul din jurul blo
cului nr. ;>4, întregul cartier 
7 Noiembrie. Apoi, în Petro
șani, în contrast cd zonele de
ja înfrumusețate, se află toa
tă porțiunea ocupată de blocu
rile nr. 2 pînă la nr. 10 de pe 
strada Oituz. nr. 1 - 5 dc pc 
aceeași stradă, perimetrul 
blocurilor nr. 2 și nr. 8 strada 
Independenței, nr. 7, 9. 11 și 
13 strada Viitorului. Inexpli
cabil de palidă a fost mobili
zarea la acțiunile de curățe
nie de duminică a cetățenilor 
din cartierul Carpați, din 
blocurile de pe străzile Repu
blicii și Vasile Roaită. din 
Colonie. E adevărat, sîntem 
în luna martie dar nu e pă
cat să nu profităm de condi
țiile deosebit de favorabile 
oieri te de timpul frumos pen
tru a ne înfrumuseța cit mai

bil că și-au perfecționat mij
loacele de exprimare, interpre
tarea. dar alți tineri talentați 
nu mai sînt in Valea Jiului ?

— Vrem ca, in acest an, mu
nicipiul nostru să fie re
prezentat de tineri talen
tați și bine pregătiți — 
ne spunea tovarășul Vasile 
Chirculescu, activist al Consi
liului municipal al sindicate
lor. In acest scop vom orga
niza astăzi după-amiază o pre
select ic pentru soliștii de mu
zică ușoară și poeții amatori 
din Valea Jiului,1 iar in zile
le următoare să Ic intensifi
căm pregătirile pe scenă cu 
formația ..Atlas", care va a- 
compania in concurs. Dorim 
nu să avem mulți concurenți, 
ci chiar mai puțini, dar buni.

Deși pînă la festivalul-con
curs „Cîntecul adîncului" nu 
mai e timp prea mult pentru 
pregătire, o totuși suficient 
pentru unele corectări și o- 
bișnuința soliștilor și poeților 
amatori cu scena. Vom ur
mări cu interes apropiata ma
nifestare care nu e altceva 
decît o verificare exigentă a 
posibilităților muzicii ușoare 
de pe lingă cluburile și ca
sele de cultură din Valea Jiu
lui.

cultură, lipsesc 
la Vulcan, Petri-

casele de 
candidații de 
la și Uricani, fapt din caro ar 
putea reieși însăși calitatea 
slabă a acestor formații Aces
te deficiențe trebuie analizate 
cu discernămînt și obiectivita
te. pentru a da perspectivă în
tregii activități artistice din 
localitățile municipiului. Mai 
este un alt aspect negativ al 
muncii cultural-artistice care 
e vizibil în astfel de împreju
rări : absența permanentei ati
tudini de promovare a artiști
lor amatori, depistarea și pre
gătirea lor. Concurenții din a- 
cest an. cu citeva excepții, sînt - 
tot cei din anii trecuți. Proba-

Și

La Aeroport
participarea putea 

mai activă
fi

AIICA PUBLICITATE

fierii. respectiv punerii sub 
tutelă. Pentru copiii recunos
cută sau cărora li s-a stabilit 
filiația prin hotărîre judecă
torească, alocația se acordă ți- 
nindu-se seama de data recu- 

- noașterii, respectiv hotărîrii 
judecătorești".

Prin urmare, dumneavoastră 
nu puteți pretinde alocație de 
stat decît de la data înfierii 
și nu de la data cînd întreți
neți fetița în cauză.

• MARIA NAGY, Lupeni. 
Cele sesizate de dumneavoas
tră redacției, cu privire la 
condiționarea vînzării unor 
produse de cumpărarea altora, 
constituie o încălcare a nor
melor de comerț și servirea 
populației și se sancționează 
corespunzător cu prevederile 
Legii 3/1972, cu privire la ac
tivitatea din comerțul interi
or. Bine este că aduceți ca
zurile de acest fel și la cunoș
tința Inspecției comerciale, 
pentru cercetare și luare de 
măsuri.

Dc la Petrila, în cartierul
Aeroport din Petroșani. La 
blocurile nr. 15 și nr. 17 din 
strada Unirii (responsabil : 
Dumitru Popa și Petru Bara- 
baș) spațiile verzi din spate 
erau deja greblate, iar guno
iul strîns grămadă la punctul 
gospodăresc. Printre partici- 
panții la acțiune aici i-am gă
sit încă la datorie pe locata
rii Ioan Barna, Mihai Farcaș. 
Tereza Stocker, Dumitru Li- 
cău, Szabo Balazs, Iosif Popa, 
Dominic Lorincz. Elisabcta Co- 
vacs, Andrei I-Iideg și alții. Se 
lucra încă la cartea din față. 
Cea mai masivă mobilizare am 
intilnit-o însă în jurul blocu- 
r lor nr 4. 6. 10. 26. 28. 41, 
43, 47 din strada Independen- 

)> ței. Aici au (ost in fruntea ze
cilor de cetățeni Ion Mocan*), 
Maria Lixandru, Ion Buzgar, 
Constantin Vîrlan și alți pre
ședinți ai comitetelor de bloc, 
gospodari, harnici, exemple

(Urmare din pag. 1)

exploatării. a comite- 
m'.incii, a e-

UN OM OBIȘNUIT
(Urmare din pag. 1)

cusfințește locul I Privesc 
toată seriozitatea noii venifi 
șj îi înv at cu plăcere ceea ce 
am învăla! șl eu de la cei mai 
xechi deci! mine, știind că ni
meni nu s-a născut învăța! și 
cînd pui sultei in ceea ce Iaci 

' Îmi aduc a- 
minte cum in primele zile ale 
carierei 
noaptea, 
pe plan 
și peste 
înșirase, 
zontul 475 Înspre fomp, prin 
put, siârimind citeva ghidaje. 
Experiența si spiritul tovără
șesc ale celor din schimb au 
jăcut alunei ca producția să 
nu stagneze și defecțiunile să 
fie remediate pînă la venirea 
celor din schimbul de dimi
neață. Eram cu tofii irinli de 
oboseală, uzi pînă la piele dar

mele de maistru. 
cine\ a scăpase de 
vreo 60 de vagonefi 
jumdtalc din fug sc 
ghirlandă, de la ori-

priveam bucuroși colivia care 
aducea schimbul și, pe unde
va. sufletul ne era împăcat. 
Au lucrat atunci oameni ca 
artificierul Ion Coconet, acum 
pensionar, ajutorul dc 
Alexandru Blro, acum șei dc 
schimb. Andrei l.asz.lo, șei de 
schimb, și alții...

In timpul discuției. Aureli
an, în vif.sld de aproape 6 ani, 
se apropie de noi și arată lui 
„Ucu" un carnete! cu linii 
irumos trase și tatăl ii spune 
cd pînă acum are, Iară Îndo
ială, nota zece, Mezinul, Va
lentin, mar răstă/at, dorește 
cu voce tare apă minerală cu 
sirop.

— Cu ortacii din schimbul 
meu mă împac bine, multi îmi 
sînt prieteni și ei m-au tăcut s<5 
injeieg ce tortă uriașă repre
zintă colectiv ii alea, ce impor
tantă covârșitoare în îndeplt-

miner

nirea sarcinilor o au buna în
țelegere, omenia. Nici eu nu 
am dezamăgit pe nimeni. în
cerc să Iiu la curent cu toate 
problemele tehnice și pol spu
ne că arareori am întîlnit oa
meni care sâ dezamăgească 
așteptările mele.

De la acest om am luat pri
mele lec/ii despre minerit și 
cu noi a pus umărul la împins 
vagonejll, la încărcat, la des
cărcat, la tăiat cărbune și ste
ril. De la el am 
dintre cele mal 
mustrări bine 
drepte. Nu șl iu
ortac din schimbul maistrului 
Dumitru Gligu a spus-o \ reo- 
data, dar întotdeauna în ochii 
lor s-a văzut dragoste șl ad
mirație. Da, dragoste și admi
rație pentru acest om obișnu
it. Un om obișnuit și totuși 
deosebit.

primii staluri 
sănd loose ș/ 

cumpănite, 
dacă vreun

al 
tulul oameniloi 
fectuat controale in cadrul 
sectorului pe parcursul a trei 
săptămini. în fiecare zi de 
luni.

Inginerul Eugen Borza, pre
ședintele consiliului de con
trol muncitoresc, ne spunea : 
„Cu toate că am propus mă
suri împotriva celor ce s-au 
făcut vinovați de neasigurarea 
aprovizionării nu pot să nu a- 
mintesc că sectorul și-a reali
zat lună de lună planul atît 
la producție, cit și la lucrările 
de pregătiri. Rezultatele obți
nute. puteau fi însă mult mai 
bune, dacă aceste deficiențe 
nu existau".

Comitetul dc partid al ex
ploatării, la sesizările consi
liului de control muncitoresc 
și a numeroși șefi de brigadă 
și șefi de schimb, a abordat, 
zilele trecute, un studiu deo
sebit de util, fundamentat 
prin consultarea factorilor de 
răspundere in domeniul apro
vizionării tehnico-materiale.

Acțiunea era necesară, pen
tru că asemenea probleme a- 
par și la alte sectoare.

Mina Dilja. Magaziile sub
terane de piese de schimb au 
existat o perioadă de timp a-

poi au fost desființate, iar a- 
cuni sînt pe cale de a fi... re
înființate. Ncfiind asigurată 
funcționarea lor pe trei schim
buri (?!) deseori lacătele erau 
sparte și fiecare lua ce vroia 
și cit vroia — ne-au relatat 
mai mulți muncitori, maiștri, 
tehnicieni.

Să conchidem Magaziile au 
fost sparte. Din ele s-au luat 
piesele de schimb necesare — 
poate chiar mai multe. Iată 
o dovadă, in plus, că aceste 
magazii sînt necesare. utile. 
Insă se mai poate desprinde 
și o nedumerire ; responsabilul 
din schimbul I luase toate 
măsurile pentru a asigura pie
sele necesare intervențiilor pe 
celelalte schimburi ?

Securitatea magaziilor în ce
lelalte schimburi, fără ma- 
nipulanți, este intr-adevăr o 
problemă. Nu însă fără solu- 
lie,

La mina Paroșcni, unde a 
existat mai multă preocupare 
s-a găsit soluția ca aceste ma
gazii să funcționeze* pc trei 
schimburi, cu manipulanți pc 
fiecare schimb. De asemenea, 
s-a găsit și forma de cointere
sare a echipelor de aprovizio
nare cu materiale a brigăzi
lor. prin includerea acestora 
in sistemul de salarizare „a-

cord normă plan“. Experiența 
nu poate fi generalizată ?

Drept concluzie a succintei 
prezentări a situației consta
tate la cele trei mine, putem 
afirma că acolo unde se acor
dă atenția cuvenită aprovizio
nării tehnico-materială a bri
găzilor sînt și rezultate bune. 
Un exemplu convingător — 
mina Paroșcni. La mina Lonea 
a fost necesară intervenția co
mitetului de partid, a consi
liului de control muncitoresc 
și a conducerii exploatării 
pentru a se elimina deficien
țele de aprovizionare consta-^ 
tate în cadrul sectoarelor. De 
la mina Dilja s-au primit asi
gurări că situația va fi reme
diată In cel mai scurt timp. 
La ambele exploatări defici
ențele privind aprovizionarea 
tehnico-materială a brigăzilor 
de mineri se cer grabnic înlă
turate. Rezultatele bune, expe
riența pozitivă existentă în a- 
cest domeniu pot și trebuie să 
fie generalizate și la celelalte 
unități miniere unde această 
activitate nu se desfășoară în
că la nivelul dorit. îmbunătă
țirea aprovizionării trebuie să 
stea prioritar in preocupările 
factorilor de răspundere, ca 
o condiție majoră pentru rea
lizarea ritmică a planului la 
extracția de cărbune.

SOCIETATEA NUMISMATICA ROMANA va ține adu
nare generală ordinară în ziua de 31 martie 1974, ora 11. in 
sala de conferințe a Muzeului de istorie a orașului București 
din Bulevardul 1848 nr. 2.

în cazul că la ora fixată nu se întrunește numărul sta
tutar de membri, adunarea se va ține in același loc Ia orele 
12. Cu orice număr de membri.

Sccrctar general
George BUZDUGAN

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Kerekvș Eu 
-Ebcrcti -- E.M. O nulă.gen, eliberată de E.M. Lonea. O declar

PIERDUT chitanța nr. 409 din 10 
de 500 Iei. O declar nulă.

PIERDUT porlinoneu cu carnet de

iulie 1973 in valoare

. __ _ — conducere pe numele
Vintescu loan, talon motocicletă IJ. buletin de identitate A 
400 lei. Găsitorului recompensă. Adresați-vă Iscroni str. Că- 
tăneșli 20 A.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bosomacu
Ștefan, eliberată de B.A.T.P.S. Petroșani. O declar nulă.

PIERDUT certificat 4 clase pe numele Călina Miron, eli
berat de școala generală Slălinioara. îl declar nul.

T.C.M.M
.WAKA 31WWII1
= PefroSani=

I *

1 
I

Str. Mihai Viteazul nr. 11

angajeaza:

• PENSIONARI
pentru muncă necalificată
din localitățile : Petroșani, Aninoasa,

Vulcan, Lupeni și Uricani, cu salarizarea
în acord și acord global.

Șantierul asigură abonamente gratuite
pe autobuze, pentru deplasarea la locul de
muncă,

Informații suplimentare — zilnic între
orele 7—15 la sediul întreprinderii
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Din tarile socialiste

DE FESTE HOTARE
Conferința națională
a P. C. Paraguayan

ASUNCION 18 («Agerpres). — 
în condiții dc clandestinitate, 
recent, s-au desfășurat în Pa
raguay lucrările Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist din această țară.

Potrivit documentului dat 
publicității la Buenos Aires și 
reluat de agenția Prcnsa Lati
na. delegații participant la lu
crări au analizat sarcinile co
muniștilor paraguayeni în con
dițiile actuale ale situației po
litice din țară, rclevînd faptul 
câ. în ultimele 18 luni, numă
rul membrilor de partid a spo
rit dc 6 ori față de cel înre
gistrat anterior, crescînd. toto
dată. influența Partidului Co
munist în rîndul forțelor poli
tice de opoziție.

Conferința Națională a P-C. 
Paraguayan a aprobat, o rezo
luție privind intensificarea lup
tei pentru punerea în liberta
te a deținuților politici para
guayeni — între enre. An*" 1 
nio Maidana, Julio Rojas 
Alfredo Alcorta. membri 
conducerii P.C.P. aflați dc 
ani în închisoare.

Delegații prezenți la Confe
rință au adus totodată, un o- 
magiu președintelui Salvador 
Allende și tuturor celor că- 
zuți în luptă pentru concreti
zarea procesului de transfor
mări social-politice și economi
ce inițiat de guvernul Unității 
Populare din Chile.

între care. Anto-
Și 
ai 
14

încheierea Conferinței
ministeriale a O.P.E.C

Corespon- 
Corneliu 

La sediul 
exporta-

VIENA — 18 — 
dontul Agerpres, 
Vlad. transmite: 
Organizației țărilor 
toarc de petrol (OPEC) s-au 
încheiat lucrările Conferinței 
extraordinare, la nivel minis
terial. a organizației. Luind în 
discuție problema prețurilor 
la petrol pc perioada celui 
dc-al doilea trimestru al a- 
nului. participanții au hotărit, 
pc baza recomandărilor for
mulate in cadrul reuniunii Co
misiei Economice a organiza
ției. menținerea actualelor 
prețuri dc 11.56 dolari pe ba
ril ia petrolul brut.

în același timp, s-a "sublini
at că stabilirea în viitor a pre
țurilor la petrol urmează să

țină seama dc nivelul ratei in
flației în țările occidentale.

Analizînd. dc asemenea, pro
blema constituirii unui fond 
special al OPEC pentru finan
țarea proiectelor economice a- 
le țărilor în curs dc dezvolta
re. idee asupra căreia s-a con
venit cu prilejul precedentei 
conferințe ministeriale a 
OPEC, desfășurată în luna ia
nuarie la Geneva, participan- 
ții au hotărit convocarea. în 
luna aprilie, a unei reuniuni 
in cadrul căreia urmează să 
fie studiate aspectele concrete 
ale creării acestui fond.

ORIENTUL APROPIAT
Interviul

președintelui
Anwar Sadat

CAIRO 18 (Agerpres). — 
Potrivit agenției M.E.N.. pre
ședintele R A. Egipt. Anwar 
Sadat, a acordat săptămânalu
lui american ..Newsweek- un 
interviu, în cadrul căruia a 
declarat că. după părerea sa, 
soluționarea acceptabilă pen
tru toate părțile a crizei din 
Orientul Apropiat rezidă în 
..evacuarea teritoriilor ocupate 
în 1967 și in rezolvarea pro
blemei palestiniene pe baza 
drepturilor legitime ale pales
tinienilor. Aceasta va duce la 
încetarea definitivă a stării de 
beligeranță. care a afectat re
giunea timp de 26 de ani".

întrebat despre poziția sa în 
legătură cu viitorul regiunii 
după încetarea stării de beli- 
gc-ranțâ. președintele Sadat a 
spus : „Războiul nu mai are 
nici un sens. Pacea este acum 
calea pe care trebuie să se 
meargă, o pace bazată pe justi
ție, în cadrul căreia toate sta
tele din regiune să poată să 
se dezvolte și să prospere".

Solicitat să-și expună păre
rea în legătură cu viitorul re
lațiilor Israelului cu statele din 

ia. Anwar Sadat a spus,
printre altele, că atitudinea 
justă constă în a se porni din 
punctul de pornire adecvat — 
anume, de la faptul că nimeni 
nu trebuie să ia ceea ce nu-i 
aparție, sub nici un pretext".

zo:

★

CAIRO 18 (Agerpres). — 
Președintele Anwar Sadat l-a 
primit pe ministrul indian al 
afacerilor externe, Swaran 
Singh, care — în drum spre 
Alger, unde va participa la 
reuniunea Biroului țârilor ne
aliniate — întreprinde o scur
tă vizită la Cairo.

ITALIA

incidente
ROMA 18 — Coresponden

tul Agerpes. Radu Bogdan, 
transmite : Centrul orașului i- 
talian Salerno a fost teatrul 
unor incidente provocate de 
grupuri de neofasciști, în urma 
cărora mai multe persoane ci
vile și membri ai forțc-lor de 
ordine au fost răniți. Grupuri-

• Moshe Dayan va reprezenta Israelul la 
convorbirile de la Washington • Cancelarul 
Austriei și-a încheiat vizita la Tel Aviv • Ac
tivități diplomatice • Noi incidente intre for
țele siriene și israeliene.

TEL AVIV 18 (Agerpres). 
— In cursul reuniunii sale dc 
duminică, guvernul israel ian 
a hotărit. la propunerea pre
mierului Golda Meir. ca mi
nistrul apărării. Moshe Dayan, 
să reprezinte Israelul la con
vorbirile de la Washington cu 
secretarul de stat american. 
Henry Kissinger, asupra dez
angajării forțelor pc frontul 
sirian.

★

TEL AVIV 18 (Agerpres). 
— Delegația Internaționalei 
socialiste, condusă de cance
larul Austriei, Bruno Kreisky, 
și-a încheiat vizita 
efectuată în cadrul 
siuni de informare 
țări din Orientul 
Membrii delegației 
convorbiri cu oficialitățile is- 
raeliene asupra situației din 
zonă, a perspectivelor de a se 
instaura pacea printr-o soluție 
de ordin politic.

DAMASC 18 (Agerpres). — 
Un comunicat militar sirian a- 
nunță că. luni dimineața, s-a 
declanșat un duel de artilerie 
între forțele siriene și israeli
ene. în momentul cînd trupele 
israeliene au încercat din nou 
să-și fortifice pozițiile în sec
toarele central și nordic ale 
frontului.

Agenția Associated Press 
semnalează că este a șaptea 
zi consecutiv cînd au loc 
schimburi de focuri de artile
rie pe linia înălțimilor Golan.

★

în Israel, 
unei mi- 
în» cîteva 
Apropiat, 

au purtat

★

DAMASC 18 (Agerpres1). — 
Președintele Sudanului Gaf- 
far Numeiri. care a sosit, luni, 
la Damasc, pentru o vizită o- 
ficială în Siria, a avut în a- 
ceeași zi. o 
președintele 
Assad.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar 
israelian a anunțat că. luni, 
artileria siriană a deschis focul 
asupra fortificațiilor israeliene 
din sectorul nordic al Înălți
milor Golan. Artileria israeli- 
ană a ripostat, schimbul de 
focuri durind peste trei ore, 
a precizat purtătorul de cu
vînt.

■A-

întrevedere *cu 
sirian Hafez Al-

★

TUNIS 
Ministrul 
ne. Habib Chatti’.' a declarat, 
la intoarecerea din vizita e- 
fectuată în Statele Unite, că 
a discutat cu secretarul de 
stat american. Henry Kissin
ger, situația actuală din O- 
rientul Apropiat și, în special, 
problema dezangajării pe 
frontul sirian.

18 (Agerpres). — 
tunisian de exter-

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat, luni, 
că Statele Unite sînt de acord 
cu cererea guvernului egiptean 
de a acorda asistență tehnică 
Egiptului în acțiunea do de- 
minare a canalului de Suez in 
vederea redeschiderii lui pen^ 
tru traficul maritim interna
țional. Statele Unite sînt, de 
asemenea, de acord să pregă
tească personalul egiptean în 
responsabilitatea căruia intră 
Operațiunile de deminare a ca
nalului.

După cum se știe, canalul 
de Suez este închis dc aproape 
șapte ani. de la războiul israe- 
liano-arab din 1967.

provocate de
le de extremiști sosite în cea 
mai mare parte de la Neapole 
și Regio Calabria au încercat 
să ocupe clădirea universită
ții din localitate. Forțele de 
ordine au intervenit, arestînd 
zece fasciști.

Partidele și organizațiile de
mocratice italiene au reacțio-

neofasciști
nat prompt. condamnînd 
fermitate violențele provocate 
de elementele de dreapta. In 
semn de protest împotriva a- 
cestor provocări, organizațiile 
sindicale au hotărit să organi
zeze, în această săptâmînă, do
uă zile de grevă generală.

cu

Ridicarea embargoului 
la exportul de produse 
petroliere către S.U.A.

VIENA 18 (Agerpres). — 
Luni, în cea de-a doua zi a 
lucrărilor reuniunii miniștri
lor petrolului din țările mem
bre ale Organizației țârilor a- 

exportatoare de petrol 
" adoptată 

ridicarea

rabc
(A.O.P.E.C.) a fost 
hotărirea privind 
embargoului la exportul dc 
produse petroliere către S.U.A. 
și de a trata Italia și R.F. Ger
mania drept țări prietene, 
transmite agenția M.E.N.

Ulterior, un comunicat dat 
publicității a precizat că a- 
ccastă măsură are un carac-

Declarația 
secretarului general 

al Partidului Socialist
Portughez

LISABONA 18 (Agerpres). — 
Secretarul general al Parti
dului Socialist Portughez (in
terzis). Mario Soarez. a făcut, 
duminică seara, o declarație 
la Paris în legătură cu actua
la situație din țară.

După 
Soarez, 
politice 
tugalia 
parte importantă a armatei 
condamnă politica colonialistă 
și politica internă a guvernu-

opinia exprimată de 
ultimele evenimente 
înregistrate în Por- 
..demonstrează că o

CAMBODGIA

mi-lui Caetano". ..Primul 
nistru a adăugat Soarez. pa
re să fi învins temporar, cu 
ajutorul celor mai reacționa
re forțe, criza declanșată. To
tuși. a conchis secretarul ge
neral al Partidului Socialist 
Portughez, baza de susținere 
a guvernului Caetano se 
îngustează constant și în mod 
considerabil, făcînd să se pre
vadă că situația portugheză va 
cunoaște în viitorul apropiat 
o evoluție nouă".

Atacuri asupra pozițiilor lonnoliste 
Pnom Penhdin zona

CAMBODGIA 18 (Agerpres'). 
— Forțele patriotice cambod
giene și-au intensificat in ulti
mele zile, atacurile asupra po
zițiilor deținute de trupele lon- 
noliste în zona capitalei Pnom 
Penh. La est de capitală, pa
trioții au ocupat noi poziții și 
au încercuit o unitate lonnolis- 
tă. In același timp, forțele de 
eliberare au declanșat puterni
ce acțiuni împotriva inamicu
lui la Takeo și Oudong.

Situația trupelor lonnoliste 
din capitala provincială Kam- 
pot este apreciată drept criti
că. Ca urmare a atacurilor a- 
supra aeroportului, unde au 
fost distruse patru avioane și 
două elicoptere și au fost scoși 
din luptă peste 200 de soldați, 
pista de aterizare ă devenit i- 
nutilizabilă. Lipsite de posibi
litatea de aprovizionare, tru
pele inamice au intrat în pa
nică. Zeci de soldați dezertea
ză sau trec de partea forțelor 
populare, aflate Ia numai doi 
kilometri de oraș.

CAMBODGIA 18 (Agerpres). 
— Forțele patriotice khmere 
au obligat luni trupele lonno
liste din fosta capitală regală 
Ondonq să-și părăsească po
zițiile si să se retragă din oraș. 
Patrioții au pătruns în orașul 
situat la numai 40 kilometri 
de Pnom Penh după trei zile 
de lupte grele.

Unitățile trimise de coman
damentul lonnolist în ajutorul 
garnizoanei din Oudong au 
fost oprite de forțele de elibe
rare la nord de localitate.

Oudong este izolat din de
cembrie trecut, cînd patrioții 
au ocupat o porțiune a șose
lei nr. 5. care leagă orașul de 
Pnom Penh.

-------*--------

„MARINER-10“
PASADENA 18 ^(AgerpreS). 

— Experții Centrului spațial 
al N.A.S.A. de la Pasadena 
(California) au anunțat că ma
nevra de corectare a traiecto
riei sondei spațiale „Mariner- 
10-, efectuată duminică, a fost 
încununată de succes. Există 
acum certitudinea că vehicu
lul va atinge obiectivul sta
bilit. și anume studierea pla
netei Mercur de la o distanță 
de aproximativ 900 km. în ca
zul în care manevra, care a 
constat din reducerea vitezei 
sondei, nu ar fi reușit, distan
ța față de planetă ar fi fost 
de aproape 11 mii de kilome-

*

tor temporar. fiind efectivă 
numai pînă la 1 iunie a.c.. cînd 
miniștrii petrolului din țările 
membre ale A.O.P.E.C. se vor 
reuni la Cairo, pentru a lua 
din nou în dezbatere hotărîrea 
adoptată la Vicna.

Agențiile Reuter, Associa
ted Press și France Prcsse re
levă că șapte membri ai 
A.O.P.E.C. : Algeria, Bahrein, 
Egipt. Kuweit, Qatar, Arabia 
Saudită și Uniunea Emirate
lor Arabe s-au pronunțat in 
favoarea ridicării embargou
lui, iar Libia și Siria nu au 
subscris la adoptarea hotărî- 
rii. Irakul nu a participat 
la lucrările de la Viena.

MOSCOVA - In bazine! 
carbonifer Karaganda. din 
Kâzahstanul sovietic, urmea 
ză să fie dată în exploatare 
o nouă mină de cărbune.- cu 
o capacitate de 12 milioane 
tone anual, extracția fiind 
mecanizată >1 automatizata.

In Kazahstan, unde se cu
nosc. pinâ in prezent, apro
ximativ 100 de mari zăcă
minte dc cărbune pentru sec 
torul energetic și industria 
cocso-chimicâ. sc desfășoară 
o vastă acțiune dc dare in 
folosință a unor noi mine dc 
mare capacitate. în partea 
sa de nord-est funcționează 
cariera „Bogatiri**. care a a- 
tins deja jumătate din capa 
citatca ei proiectată — 50
milioane tone anual. fiind 
continuate lucrările de extin
dere. In imediata ei apropi 
ere funcționează alte (‘ 
cariere mai mici, caro 
mentoază cu combustibil 
moccntralele din zonă.

Anul acesta, minerii 
Kazahstan intenționează 
extragă 86 milioane tone de 
cărbune.

★

—♦—

R.F.G. : Alegerile 
comunale din 

landul Renania 
Palatinat

BONN 18 (Agerpres). — Du
minică au avut loc în landul 
Renania Palatinat alegeri co
munale. Agenția D.P.A. rele
vă că în condițiile unei par
ticipări de 80.8 la sută a elec
toratului, rezultatele indică 
o sporire cu 7,8 la sută a nu
mărului sufragiilor obținute 
de Uniunea Creștin-Democra- 
tă (U.C.D.), care înregistrează 
un total de 51,7 voturi. Parti
dul Social-Democrat (P.S.D.), 
a obținut 35.5 la sută din su
fragiile exprimate, față de 
41,2 la sută în alegerile co
munale din 1969. La rîndul 
său, Partidul Liber Democrat 
a realizat un spor de 0,08 la 
sută voturi, obținînd astfel, 
8,8 la sută din sufragiile ex
primate.

două 
ali- 

1 ter-

d in
să

PRAG A — La cunoscutele 
uzine constructoare de utila
je energetice „Skoda-V.I. 
Lenin*, din Plzen, au în
ceput lucrările pentru fabri
carea primei turbine dc 220 
Megawați, destinată centra
lelor atomoelectrice. Turbina 
va fi instalată la centrala 
ce se ridică în localitatea 
Jaslavsky Bohunic.

Lucrările au fost proceda
te de îndelungate studii și 
încercări, mai ales în ce pri
vește rezistenta metalului fo
losit la fabricarea turbinei. 
Aceasta pentru că specialiș
tii de la „Skoda“ și-au pro
pus să dea naștere unei tur-

bine atomoelectrice cu 3 000 
rotații pe minut, ceea ce re
prezintă dublu față de reali
zările de pînă acum pc plan 
mondial în acest domeniu. De 
■'.semcnca. ținînd seama de 
planul de perspectivă al e- 
Icctrificării țârii, ei și-au 
propus ca. în viitorul apro
piat. să realizeze turbine, tot 
pentru centrale atomoelectri- 
cr. de puteri cuprinse între 
440 și 500 Megawați.

★

SOFIA — in orașul Mizia. 
județul Vrața. au început 
lucrările de extindere a Com
binatului dc celuloză și hir- 
tic. șantier caro, prin im
portanța sa pentru econo
mia bulgară, se ridică la ran
gul do „național". Valoarea 
investițiilor alocate se ridică 
la circa 37 milioane leva.

lucrărilor, 
loc la sfîr- 
com banatul 
dubla pro- 
iar ponde-

La încheierea 
prevăzută a avea 
șitul anului 1975. 
din Mizia își va 
ducția de hîrtie. 
rea lui în producția globa
la a Uniunii economice de 
stat ..Celuloză și 
va modifica 
sută.

dc la

★
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— In
700 milioane de

acest an auHAVANA 
fost alocate 
pesos pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului în Cuba. Din 
aceste fonduri vor fi constru
ite 88 școli medii cu interna
te. 27 de școli tehnice, opt 
școli de subingineri și alte 
instituții de învățâmînt. Bu
getul din acest an al Minis
terului învățâmîntului din 
Cuba depășește cu 300 mili
oane pesos bugetul anului 
trecut.

„Guvernul venezuelean nu va tolera 
nici o presiune, Internă sau externă, 

în politica sa petrolieră"
CARACAS 18 (Agerpres). — 

In cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Caracas, 
președintele Venezuelei. Carlos 
Andres Perez, a declarat că 
prețurile la produsele petroli
ere vor continua să crească 
pînă cînd se va stabili un e- 
chilibru între prețurile mate
riilor prime și cele ale pro
duselor industriale. Șeful sta-

tului venezuelcan a subliniat, 
totodată, că guvernul său nu 
va tolera nici o presiune, in
ternă sau externă, in ceea ce 
privește politica sa petrolieră, 
unul din obiectivele acesteia 
fiind naționalizarea industriei 
respective înainte de 1983. da
tă la care expiră majoritatea 
concesiilor acordate unor com
panii străine.

registrîndu-se nici un răspuns 
negativ.

SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, 
a adresat șefului statului alge- 
rian, Houari Boumediene, un. 
mesaj prin care îl informea
ză că inițiativa Algeriei pri
vind. convocarea sesiunii 
extraordinare a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite de 
la 9 aprilie, asupra probleme
lor materiilor prime și dez
voltării a întrunit adeziunea 
unui număr de 114 țări, neîn-

LA 18 MARTIE a avut loc 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Poloniei schimbul in
strumentelor de ratificare a 
noii convenții consulare dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, 
semnată la București, la 24 
martie 1973.

Succese
înregistrate
de patrioții

angolezi

Experiențele a doi tineri 
fizicieni din Australia

ADELAIDE (Agerpres). — 
Doi tineri fizicieni austra
lieni cred că au descoperit 
particule materiale care călă
toresc cu o viteză mai mare 
decît viteza luminii. Aceste 
particule, denumite „tach
yons", sînt considerate de mai 
multă vreme o posibilitate teo
retică. In ultimul timp însă, 
oamenii de știință au tins tot 
mai mult să pună la îndoială 
existența lor.

Roger Clay, doctor în știin
țe fizice, în vîrstă de 28 dc ani, 
și Philip Crouch, absolvent al 
Universității din Adelaide, pre
tind că experiențele lor con
firmă existența particulelor 
tachyons care sînt eliberate 
prin ciocnirea dintre razele 
cosmice cu atomii de oxigen 
sau de azot. Ei au instalat de
tectoare speciale în parcul 
Buckland al orașului, pentru 
a studia fenomenul.

Șeful departamentului de fi
zică al universității, prof. J. 
R. Prescott, declară că pentru

a se confirma definitiv rezul
tatele obținute de cei doi tineri 
cercetători, vor trebui făcute, 
în continuare, experiențe atît 
in Australia, cît și în alte țări.

Experiențele întreprinse de 
cei doi trebuiau să demonstre
ze că aceste particule nu exis
tă ! Concluziile la care au a- 
juns, însă, au fost tocmai con
trarii ceea ce i-a determinat 
să continue experiențele pentru 
a furniza cît mai multe date 
care să ateste existența miste
rioasă încă a „tachyons"-ilor.

PRIMUL MINISTRU FRAN
CEZ, Pierre Messmer, a de
clarat că Franța a decis să 
lanseze un vast program în 
scopul diminuării dependen
ței sale energetice de alte țări, 
intenționînd să construiască 
trei centrale nucleare.

ÎN CURSUL ZILEI 
MARȚI va avea loc prima re
uniune a noului guvern bra
zilian. Cu acest prilej. noul 
președinte al țării. Ernesto 
Geisel, va enunța obiective
le guvernului pentru viitorii 
cinci ani.

DE

COSTUL VIEȚII A SPORIT 
IN ITALIA, în luna ianuarie 
a acestui an. cu 1.3 la sută fa
ță de luna decembrie 1973 — 
a anunțat Institutul central i- 
talian de statistici (I.S.T.A.T.).

KINSHASA 18 (Agerpres). 
— In cadrul unei declarații 
făcute la baza Kinkuzu (Repu
blica Zair), cu prilejul celei 
de-a 13-a aniversări a declan
șării luptei patrioților angolezi 
împotriva forțelor colonialiste 
portugheze. Roberto Hc’den, 
președintele Frontului Na.io- 
nal de Eliberare din Angola 
(F.N.L.A.), a relevat succesele 
înregistrate de patrioți în lup
ta de eliberare a țării, subli
niind că zece din cele 16 dis
tricte din care este alcătuită 
Angola au fost angajate în lup
ta de eliberare. In acest mod, 
a spus el, prin înmulțirea po
zițiilor de rezistență și a baze
lor operaționale din interior, 
inamicul este forțat să-și dis
perseze forțele.

Referindu-se la sprijinul in
ternațional pc care îl primesc 
patrioții angolezi. Roberto Hol
den a adresat mulțumiri unor 
țări, printre care și România.

OEMURAJ PENTRU COOPERARE/} 
ÎN 10NA LIPTAKO-GOURNIA

MARȚI, 19 MARTIE

Telejurnal.
Revista economică TV, 
Seară de teatru. Omul 
cu mîrțoaga de Geor
ge Ciprian.
24 de ore.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Bărbații: Republica: 
Polițistul; PETRILA : Ante
riu și Cleopatra; LONEA — 
Minerul : Ucideți oaia nea
gră: ANINOASA: Tint in și 
icmplul soarelui: VULCAN: 
Raportul agentului 36: LU- 
PENI — Cultural : Pisica 
junglei: Muncitoresc: Depar
te de Tipperary.

5.00 Buletin de știri;
Drumeție folclorică muzica
lă; 5.40 Jurnal agrar; 6.00 
Radioprogramul dimineții; 
8.00 Sumarul presei; 8,08 La 
microfon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9.05 A- 
vanpremieră Radio-TV; 9,20

Muzică populară: 9.40 Uver
turi la operete: 10.00 Buieiin 
de știri: 10.10 Muzică ușoară; 
10,30 Litera și spiritul legii: 
10,45 Din folclorul muzical al 
popoarelor; 11.00 Buletin de 
știri: 11.05 Prelucrări corale; 
11,20 Triptic solistic; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Intîlni- 
re cu melodia populară si in
terpretul preferat: 12.35 Co
ruri și dansuri din opere; 
13,00 Radiojurnal: 13.15 Re
vista șlagărelor: 14,00 Bule
tin de știri; 14.05 Varietăți 
muzicale: 14,40 Melodii
populare: 15.00 Buletin de 
știri; 15.05 Clubul adolescen
ților; 16,000 Radiojurnal: 
16,15 Cintecele noastre. Te 
iubim din suflet, dulce Ro
mânie; 16,25 Memoria pă- 
mîntului românesc; 16,45 
Muzică ușoară; 17,00 Buletin 
de știri; 17,05 Radiopublici- 
tate; 17,15 Radiocabinet de 
informare și documentare;

17.35 Piese pentru pian; 18.00 
Orele serii; 20,00 Muzică 
populară: 20.30 Radioanchcta 
economică: 20.40 Muzică pe 
adresa dumneavoastră; 22,00 
Radiojurnal: 22,30 Bijuterii 
muzicale; 23,00 — 5,00 Estra
da nocturnă.

9.00

9.15

Teleșcoală.
Matematică (consultații 
pentru elevii clasei a 
VIII-a) Trunchiul de 
piramidă (I).
Botanică (clasa a V-a). 
Vița de vie.
Extemporal la limba 
română. Documente li
terare. Mihail Sadovea- 
nu.

Chimie (ciclul dc con
sultații în sprijinul 
candidaților la concur
sul de admitere în în- 
vățămîntul superior). 
Procedee de analiză i- 
mediată.
Curs do limba germa
nă. Lecția 84 (reluare). 
Curs de limba france
ză. Lecția 84 (reluare).

11,00 Biblioteca pentru toți. 
Ion Barbu (I).

11,45 Pagini din Albumul 
duminical.

10.00

17,30 Telex.
17.35 Curs de limba rusă. 

Lecția 83.
18,05 Curs de limba engle

ză. Lecția 82.
18.35 Lecții TV pentru lu

crătorii din agricultu
ră.

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei < 
ieri :

Maximele : Petroșani : 
grade; Paring : 7 grade.

Minimele : Petroșani : 
grade; Paring : —1 grad.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 43 cm.

de

17

0

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, îtrada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

19,20 1 001 de seri. Poveștile 
junglei.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea în 
încălzire ușoară, cerul mai 
mult senin, noaptea și dimi
neața cu innourări de scur
tă durată în a doua jumăta
te a zilei. Vint potrivit din 
sectorul nordic.

Initial in 1971 proiectul de 
cooperare, cunoscut și sub 
numele .Autoritatea Liptako- 
Gourma" se referă la ținuturi
le din zona de frontieră a trei 
state africane — Volta Supe
rioară, Mali și Niger. In acest 
perimetru — de circa 470 000 
km2 și cu o populație de 5 
milioane de locuitori — cele 
trei fări vor să inițieze o re
giune de cooperare intensivă 
in vederea dezvoltării econo
mice. După cum se estimează 
In cercurile de specialitate, 
regiunea ar putea asigura hra
na întregii Africi occidentale, 
dacă potențialul său agricol 
ar fi deplin pus in valoare. 
Regiune prin excelentă de 
creștere a vitelor, Liptako- 
Gourma contează pe mai bine 
de 3 milioane capele de vite. 
In plus, subsolul are imense 
bogății încă neexploatate: 
mangan (20 milioane tone), 
fosiat (20 milioane tone), cal
car pentru ciment (60 milioa
ne tone), minereuri de fier, 
cupru, molibden, petrol, gaze 
naturale, kaolin, substanțe 
radioactive ele.

Dar cum bine se știe, nu es
te suficient să dispui de re
surse naturale. Esențialul este 
să procedezi la exploatarea 
lor. Dificultățile de punere in 
valoare a zonei Liplako-Gour- 
ma nu slnt neglijabile ș\, In 
consecință, se acordă o deo
sebită aten/ie proiectelor ini
tiate in patru sectoare-cheie:

infrastructura rutieră, cerce
tarea geofizică, prospecțiunile 
miniere precum și ameliorarea 
creșterii vitelor.

Datorită faptului 
nea nu dispune de 
mare, că există o 
frastructură rutieră, 
la sine înțeles că 
de cooperare acordă 
tantă primordială dezvoltării

că regiu- 
ieșire la 
slabă in- 
este de 

programul 
impor-

DIN PRESA STRĂINA

căilor de comunicație. Un 
credit de 13 miliarde franci 
CFA, acordat de Fondul Eu
ropean pentru Dezvoltare 
(F.E.D.), va permite bitumina- 
rea, in acest an. a 875 km de 
șosea pe rutele Mopli-Ouahi- 
youva-Ougadougou și Koupc- 
la-Fada-Niamey. Împreună, e- 
le vor asigura legătura dintre 
Mali-Volta Superioară-N ige r 
și, pe de altă parte, Mali-Vol
ta Superioară-Ghana. in pers
pectiva realizării apropiate a 
căilor de acces Mopt-Gao (582 
km) și Gao-Niamey (326 km). 
In ceea ce privește căile fe
rate, este prevăzută o pre
lungire, inceplnd de la Oua- 
gadougou-Volta Superioară, a 
legăturii Abidjan-Coasta de 
Fildeș-Niger care se va siirși 
la Ansongo, în Mali, treclnd 
prin regiunea minieră Tam- 
bao. Realizarea acestui pro-

iect necesită o sumă globală 
evaluată la 20 miliarde franci 
CFA.

Concomitent cu extinderea 
rețelei de căi rutiere și fero
viare, se urmărește o dezvol
tare a producției de energie 
electrică și a instalațiilor 
pentru hidroameliorații în do
meniul agricol propriu-zis șl 
în cel zootehnic. Tocmai In a- 
cest ultim domeniu, al crește
rii vitelor, regiunea de coope
rare Liptako-Gourma va be
neficia de spirijinul Fondului 
de Ajutorare și Cooperare 
(F.A.C.j care va finanța un 
proiect de dezvoltare agro-zo- 
otehnică, estimat la 150 mi
lioane franci C.F.A., ce ur
mează să fie pus In aplicare 
in perimetrul cuprinzînd nor
dul Voltei Superioare, nord- 
vestul Nigerului și cea mai 
mare parte a zonei sudice din 
Mali.

Pentru Autoritatea Liptako- 
Gourma. realizarea In acest 
an a unor proiecte inițiate 
anterior reprezintă o reușită 
remarcabilă. $j aceasta pentru 
că, in pofida creării sale re
cente, zona de cooperare tri
partită dispune de mari a'u- 
uri pentru viitor, principalele 
probleme care se impun liir.d 
de a asigura o finanțare co
respunzătoare și o mobilizare 
elicientă a resurselor partici
pant Hor la punerea în practi
că a unui plan in beneficiul 
africanilor.

(.,Jeune Afrique")
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