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SCURTAREA CICLULUI

condiție de bază a creșterii rodniciei
la fronturile de lucru din subteran

Ing. GII. MIHUȚ
șeful serviciului plan-analize economice C.C.P.

Alături de progresul tehnic, 
organizarea științifică a produc
ției constituie unul din cei mai 
importanți factori ai îndeplinirii 
ritmice a planului de producție, 
cu efecte deosebite în îmbunătă
țirea indicatorilor economiei de 
bază — productivitatea muncii, 
prețul de cost, rentabilitatea.

Organizarea științifica a pro
ducției presupune aplicarea in 
practică a procedeelor tehnolo
gice și a metodelor de muncă 
avansate pe care știința și teh
nica le pune la dispoziția între
prinderilor. In același timp, a- 
plicarea în producție a unor 
proeeuce tehnologice noi care 
conduc la reducerea substanția
lă a timpilor de bază impune 
ridicarea pc o treaptă superioa
ră a organizării producției și a 
muncii în vederea reducerii în 
mod. corespunzător a timpilor 
auxiliari.

Unitățile Centralei cărbunelui 
Petroșani au fost dotate, mai a- 
les în utlimii ani, cu utilaje Și 
instalații de mare randament, 
au fost introduse procedee teh
nologice noi care au permis re
ducerea substanțială a timpului 
de lucru necesar operațiilor de 
bază — tăiere, încărcare, trans
port la fronturile de lucru. Da
torită insuficientei preocupări în 
direcția perfecționării organi-

zării producției, timpul necesar 
lucrărilor auxiliare este încă 
mare, ceea ce influențează men
ținerea productivității 
în minele noastre la un 
scăzut față de alte centre 
niere din țară. Un element 
caracterizează nivelul de orga
nizare a producției și dc care 
se ține seama atunci cînd se 
face programarea operativă este 
durata ciclului de producție. In 
condițiile miniere, prin ciclu dc 
producție se înțelege perioada 
de timp necesară executării tu
turor operațiilor pentru avan
sarea frontului de lucru cu un 
cîmp. Durata ciclului de produc
ție diferă de la o lucrare la 
alta, în funcție de condițiile 
specifice al fiecărui loc de mun
că.

Principalii factori care in
fluențează durata ciclului de 
producție sînt : organizarea pro
ducției și a muncii, soluțiile 
tehnologice adoptate, gradul de 
mecanizare și automatizare 
producției, indicele 
a schimburilor etc.

Scurtarea ciclului 
ție are o deosebită 
pentru creșterea producției și a 
productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, intensifi
carea folosirii fondurilor de pro
ducție. contribuie la creșterea e- 
ficienței economice a întregii 
activități a întreprinderilor.

Un rol important în desfășu
rarea ritmică a producției îl are 
stabilirea corectă a sarcinilor și 
termenelor de realizare a fiecă
rei faze de lucru și urmărirea 
respectării acestora. Orice întîr- 
ziere în realizarea ciclului la 
un loc de muncă duce la dere
glări în desfășurarea întregului 
flux de producție.

Trecerea la regimul dc lucru 
de 6 ore în subteran la locuri
le de muncă a necesitat adap
tarea desfășurării ciclurilor de 
producție a locurilor de muncă 
la noile condiții dc timp și de 
dotare. Unitățile miniere care 
au reușit să se adapteze mai 
operativ noilor condiții de lu
cru au obținut rezultate satis-

(Continuare în pag. a 3-a)

Jurnal de vacanță
Aprilie, zimbind cîteodată 

părelnic, alteori înnegurat, a 
adus cu sine mult așteptata va
canță de primăvară. Și ca în 
orice vacanță școlarii și-au fă
cut o groază de planuri ce vor 
aduce, prin îndeplinirea lor, 
multe satisfacții, 
la petrecerea 
a celor două 
măvară.

telier școlar și, dupâ cum au 
început, se pare că vor termina 
înainte de sfîrșitul vacanței.

★

îndeplinirea 
vor contribui 

plăcută și utilă 
săptămîni de pri-

★

Astfel, între 8-19 aprilie șco
lile nr. 1 Petrila, nr. 6 Lupenl, 
nr. 1, 4, 5 Vulcan, Liceul Vul
can, nr. 5 Petroșani, nr. 4 Pe
troșani, nr. 5 Petrila, nr. 1, 3, 
5 Lupeni și Casa de copii Uri-

La Lupeni, în tovărășia me
dicului Ion Bălteanu și a sorei 
medicală Chirichița Dănăilă, 
peste 150 de pionieri și elevi 
au participat la un util și in
teresant schimb de experiență 
prin care au ținut să aducă o- 
magiul lor Zilei mondiale a să
nătății.

★

Gazdă 
deauna,

ospitalieră, ca intot- 
Casa de cultură din

Instantaneu în parcul din fața Școlii generale nr. 1 X ul- 
can, un grup dc elevi aranjează zona verde.

Foto : M. NEGOI
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câni, Casele pionierilor din Pe
troșani, Vulcan, Lupeni, organi
zează 18 tabere autofinanțate 
cu caracter sportiv aplicativ, 
de muncă patriotică, de pregă
tire pentru expedițiile din va
ră și marcarea viitoarelor tra
see turistice. Cabanele Buta, 
Straja, Vilcan, Cîmpu lui Neag, 
Lunca Florii, Voevodu, Rusa, 
precum și unele colibe de pe 
Paring, vor găzdui circa 450 
de pionieri și școlari.

Petroșoni o oferit, vineri dimi
neața micilor amatori de lec
tură din municipiu o selecție 
din cele mai frumoase basme, 
iar după-amiază a răsunat de 
voci cristaline venite la „Carna
valul Primăverii".

k

*

Prima zi de vacanță a adus 
școlarilor din Valea Jiului mari 
mulțumiri prin participarea lor 
la acțiunea comună intitulată 
„Fapte, acțiuni, satisfacții". O- 
rele de muncă patriotică efec
tuate de școlile nr. 1 Petroșani, 
nr. 2 și 5 Petroșani sînt prime
le din această vacanță în ca
re copiii și-au propus să con
tribuie la amenajarea unei serii 
de obiective ca : spații verzi, 
locuri de agrement, baze spor
tive. Școala generală nr. 4 Pe
troșani și-a propus ca zilnic să 
lucreze la amenajarea unui a-

In toate școlile municipiului 
s-au redeschis larg porțile „Clu
burilor Vacanța", unde elevii 
vor putea petrece ore plăcute 
în compania muzicii, cărților, 
jocurilor distractive, unde vor 
putea să întărească prieteniile 
existente, unde vor avea oca
zia să participe la numeroase 
întreceri sportive.

*

Concursuri de orientare tu
ristică, cercuri literare, jocuri 
sportive aplicative, expoziții, 
orP de muncă patriotică, vizio
nări de filme, drumeții - iată 
numai o parte din acțiunile ce 
și le-au propus cei aproape 
25 000 de elevi ai Văii pentru 
petrecerea acestei vacanțe, ac
țiuni asupra cărora vom reveni.

O TAIMELE LUI...
Șeful sectorului unde lucrează brigada lui Vastle Ruși

toru, îmi este amic bun și abia așteaptă să mă vadă — asta 
se întîmplă atit de rar — pentru a se porni pe destăinuiri... 
Cînd ne-am întîlnit ultima oară mi-a povestit cum s-au pe
trecut lucrurile cu introducerea complexului de abataj 
OMKT, pe stratul 13... Rușitoru era un om de încredere, el 
cu ortacii săi pregătise, cu combina PK-7, frontul de lucru, 
în care urma să funcționeze moderna instalație de tăiere și 
de susținere, mecanizată, și tot in jurul lui se roteau pro-

punerile pentru a lua în primire noul abataj... Dialogul din
tre inginer și șeful nostru de brigadă a decurs cam așa :

— Uite, l-a prins de braț șeful de sector, la ieșirea din 
șut, stai puțin aici, să fixăm și oamenii pentru complex....

Nea Vasile și-a purtat palma inegrită peste părul puțin 
pe deasupra frunții brăzdate de cute și de sudoare. îngăi- 
mînd :

— Păi bine, dar...
— Tovarășe Rușitoru, nici tin păi, toate bat spre dum

neata cu complexu’ ăsta... N-am nimic împotrivă...
— Nu, tovarășe ingineri
— Cum, nu ?
— Așa, eu nu vreau să-l
— Păi, tovarășe Rușitoru,
— Tocmai eu n-are rost
— Dar...
— Uitați ce-i eu nu-l vot
— Da' nu-i vorba...
— Ba e ! Și-apăi, eu n-am lucrat cine știe 

ăsta...
— Ei, și ce dacă ?
— Este, că fiecare strat are tainele lui...
— Lasă asta...
— Nu, știți doar că la unu’ coperișu’ vine 

la altu’ mai ușor...
— Da, și ?
— Apăi, stratu’ ăsta își face puterea de 

încet, s-aude zgomot pînă departe-n rocă, încep să muște 
stîlpii-n grindă, o clipă nu ești atent și-ți prinde oamenii 
acolo... Da, da, e o taină mare. Și prin ea ești legat...

— Și cu Sirop cum îi ?
— Păi, cum zîsăi, el tot pe stratu’ ăsta a minerit, ii 

cunoaște tainele...
— Bine, tovarășe Rușitoru, dacă zici așa...
— Așa-i bine, tovarășe inginer, Sirop e bun, merită...

Tr. MULLER
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Hărnicia. dăruirea și per
severența sînt deziderate ca
re aparțin tinerilor Pe ca- 
re-i vedeți în clișeu. Ei sînt 
Ion Jocea, lăcătuș și Belli 
Kun, forjor de la atelierul 
E.M. Uricani și au fost sur
prinși de obiectiv colaborînd 
la repararea unui subansam- 
blu al complexului O.M.K.T.

Foto : Ion LICIU

Pentru 
refacerea 

fondului 
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REZULTATE POZITIVE
LA SECTOARELE E.M. VULCAN

De aproape două luni se desfă
șoară în municipiul Petroșani ample 
acțiuni patriotice pentru gospodări
rea și înfrumusețarea localităților, 
la care, participă cu însuflețire ma
joritatea populației, hotărîtă să ri
dice pc noi trepte gradul estetic și 

.... . ~ ‘ale căr-

lui. Constatările efectuate cu acest 
prilej, le redăm în cele ce urmează :

Inițiative

primăvară o deosebită receptivitate 
la chemarea deputaților, nu a fost 
îndeplinită.

urbanistic în aceste cetăți 
ounelui.

Participarea din ce în 
numeroasă a 
vîrstele la muncile patriotice exe
cutate în cartierele și circumscrip
țiile orașelor și comunelor din Va
lea Jiului, ilustrează înalta răspun
dere și spiritul de receptivitate față 
de cerințele impuse de problemele 
dezvoltării urbanistice a municipiu
lui.

Condițiile create încă din toamna 
anului trecut și sarcinile propuse 
pentru înzestrarea localităților cu o- 
biective de strictă necesitate, pen
tru toți cetățenii, au stimulat, încă 
de la începutul anului 1972, iniția
tiva și potența maselor, care, sus- 
ținînd cu deosebit entuziasm anga
jamentul Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani luat în între
cerea socialistă, a acționat cu liotă- 
cîre pe 1 romul gospodăririi și în
frumusețării.

Rezultatele, vizibile la tot pasul, 
vorbesc de la sine despre hărnicia 
>i abnegația cetățenilor municipiu
lui nostru. Ele subliniază contribu
ția unităților economice și a insti
tuțiilor care și-au adus aportul la 
îndeplinirea obiectivelor stabilite 
pentru această etapa și ilustrează 
[czervcle dc care dispun întreprin
derile prestatoare în sarcina cărora 
revin obligațiile de gospodărire și 
înfrumusețare.

Cu toate acestea, trebuie să re
cunoaștem, că în unele localități 
mai există locuri unde nu s-a în
treprins nimic în sensul ridicării 
gradului estetic, fapt care umbrește, 
tntr-o anumită măsură, eforturile 
depuse de comitetele executive pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea 
localităților.

In dorința de a contribui la e- 
liminarea neajunsurilor ce mai per
sistă în acest domeniu, am între
prins un raid-anchetă în Valea Jiu-

insuficient
CC

cetățenilor de
mai

toate
susținute 

de gospodarii 
municipiului

In zilele de 5 și 6 aprilie, sute 
de cetățeni din cartierele Aeroport 
— Petroșani, 8 Martie — Petrila, 
Coroești — Vulcan și Braia — Lu
peni, au lucrat la curățirea și recon- 
diționarea zonelor verzi, la plantări 
de arbori și arbuști procurați în ex
clusivitate de pe dealurile înveci

nate. Materialele rezultate în urma 
acestor lucrări au fost depozitate în 
grămezi, la marginea aleilor și a 
străzilor, pentru a fi ridicate și 
transportate de mașinile salubrității. 
Totuși, în zilele amintite, ca și în 
cele următoare, nu am întîlnit nici 
o mașină a I.G.C. care să execute 
aceste operații.

Pe str. Republicii din Petroșani, 
în porțiunea dintre U.U.M.P. și 
Școala generala nr. 3 Dărănești, 
peste 100 de elevi îndrumați și su- 
pravegheați de directorul Pavel 
Bartha au muncit la curățirea talu- 
zului și a șanțului, la transportul 
gunoaielor și a materialelor rezul
tate în urma lucrărilor. Erau acolo 
70 de băieți cu roabele, care, timp 
dc cîteva orc au muncit cu deose
bită însuflețire, lăsînd în urma lor 
o curățenie exemplară. Dar și în 
acest caz nimeni, din cei chemați 
să răspundă de asemenea probleme, 
nu era prezent la fața locului.

In cartierul Aeroport. între blocu
rile 12 și 14 de pc str. Păcii, se află 
amenajată o zonă cu alei. Cetățenii 
de aici au solicitat dc nenumărate 
ori serviciului de gospodărire să 
asfalteze aceste alei și să se insta
leze în locurile anume stabilite cî
teva bănci pentru odihnă. Pînă în 
prezent cerința legitimă a cetățeni
lor, care au dovedit și în această

I

Petrila-Lonea
Străbătînd municipiul dc la un 

capăt la altul, pot fi întîlnite nu
meroase aspecte, care, prin anacro
nismul lor izbesc neplăcut pc ori
cine vizitează Valea Jiului.

In cartierul Mihai Emincscu din 
Lonca, unul din cele mai noi car
tiere ale orașului Petrila, zonele 
verzi din jurul blocurilor nu sînt în
grijite și recondiționate, pe aleile 
respective domnește murdăria și no
roiul, hîrtiile și gunoaiele sînt plim
bate în voie de vînt. Discutînd cu 
o seamă de locatari am aflat că 
mașinile salubrității, trec foarte rar 
pe aici, dovadă că și recipienții 
erau acoperi ți de grămezile de gu
noi menajer.

Zona din jurul cinematografului 
„Minerul", 
săracă și
Cîțiva puicți plantați la îmîmplare 
nu schimbă cu nimic înfățișarea. 
Clădirea nouă a complexului coope
rativei meșteșugărești arată ca o ca
să părăsită Nimeni nu se mai in
teresează de soarta ei deși construc
torul s-a angajat să o predea be
neficiarului la 1 ianuarie 1972.

In spatele cofetăriei „Carmen" 
grămezile de moloz contrastează 
strident cu zona verde din apropie
re. Terenul liber de lîngă liceu, nu 
a fost încă amenajat așa cum s-a 
propus, pentru înfrumusețarea zonei 
respective.

In cartierul 8 Martie, îndeosebi 
în spatele complexului comercial, si
tuația este și mai rea. Lîngă blocul 
nr. 4, asfaltul de pe partea caro
sabilă a străzii a fost distrus, iar 
groapa ce s-a format reține apele 
pluviale împiedicînd circulația. Ci 
toate că- aici s-au executat lucrări 
de recondiționare a asfaltului, ni

tot din Lonca, este 
insuficient amenajară.

Continuînd succesele pe care le-au obținut în cursul 
primului trimestru al anului, sectoarele I și II ale Exploată
rii miniere Vulcan au pășit și în acest trimestru cu rezul
tate pozitive.

La sectorul 1 al minei, condus de inginerul ION I)Ă- 
BULEANU, prima semidecadă a lunii s-a încheiat cu un plus 
la producția de cărbune de peste 471) tone Ponderea cea 
mai substanțială a depășirii este datorată muncii susținu
te, bine organizate a ortacilor șefului de brigadă NICU E- 
NACHE la un abataj frontal dotat cu combină de tăiere, cu 
susținere metalică Incepînd cu decada a H-a a acestei luni, 
muncitorii frontaliști conduși de comunistul IOAN CALOTĂ 
vor beneficia de asemenea de o combină de tăiere, aflată 
în montare la abatajul lor, urmînd ca mîine să se facă pro
bele tehnologice de funcționare.

Rezultate bune sînt înregistrate și la sectorul II al 
minei, condus de inginerul ION DIACONU. Prin aportul 
brigăzilor conduse de frontaliștii GHEORGHE CIOBANII și 
VESPASIAN CĂTANĂ, s-a obținut pînă acum depășirea 
sarcinii la producția de cărbune pe sector cu 185 tone A- 
lături de ei, brigada de pregătiri condusă de DUMITRU SĂ- 
NĂUȚEANU realizează zilnic succese în îndeplinirea nor
melor, grăbind darea în exploatare a unor noi abataje.

Sprijinind campania dc împădu
rire cc se desfășoară în această pri
măvară pc toate șantierele Ocolului 
silvic din Petroșani} elevii Liceului 
industrial din localitate, însoțiți dc 
profesorii Xenia David, loan Ra- 
coceanu și Elena Bitir, au efectuat 
în această săptămînă cîteva acțiuni 
patriotice în sectorul forestier Să- 
lălruc unde au plantat peste 2 C00 
puicți de molid în parcela de 6 ha 
destinată acestor lucrări. In urmă
toarele zile, tinerii uteciști dc la 
Liceul dc cultură generală și Liceul 
industrial vor continua acțiunea de 
împădurire în sectorul respectiv.

In aceeași perioadă au răspuns cu 
insulicțire la acțiunile organizate 
pentru refacerea și menținerea fon
dului forestier și studenții dc la 
I.M.P., alături de membrii filialei 
de vînătoare din Petroșani, care au 
plantat în ziua de duminică, circa 
1 000 de puicți de pin în sectorul 
Măgura. Printre vînătorii care au 
luat parte la această acțiune amin
tim pc Iosif Cotoț, Ioan Ciur, Du
mitru Dondoescu, Dumitru Ardelea- 
nu, Iosif Staneiu. Petru Stoica, Ni
colae Mang, Aurel Dan, Constantin 
Gînju, Ferdinand hiding, Traian lo- 
nuț, Petru Crist ea, loan Codrea, 
Petru Csillag, Ciorel Marc ș. a.

ÎN ZIARUL NOSTRU DE DUMINICĂ 
veți putea citi

© Un articol tratînd probleme 
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Cornel HOGMAN
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de tehnicitate
— N-am timp de pierdut. Stu

diez pînă la extenuare.. La ni
velul cerințelor actuale, nici nu 
pot altfel... BineI Pe mîine, și 
închise telefonul.

Vorbea din nou cu mine. II as
cultam. îmi părea cuprins de fas
cinația propriei sale voci pe care 
și-o voia interesantă. Plutea pe 
aripi euforice și incantația îl 
transporta din ce în ce mai sus. 
Vorbele — artificii colorate ți-

pentru un cuvințel trecut într-un 
proces verbal. O nimica toată. 
Parcă el n-ar greși... (?/) Dar in
flexiunile tonului său îl dezmin
țeau.

— Și. mă rog, nu poți să-mi 
spui și mie ?...

— O, ba da. Am fost în con
trol pe șantier unde lucrările nu 
stau prea bine. Se monta o con
ductă de aducțiune a apei și lu
crarea se cam „lungea". -Le lip-

1
î

pător — se destrămau, însă, din
colo de realitate și posibil...

La un moment dat, ușa se des
chise. Un bărbat cu părul cărunt, 
modest îmbrăcat, dar cu fiziono
mie hotărîtă, intra cu o htrtie 
în mină.

— Cum ai putut, tovarășe..., să 
consemnezi asemenea enormita
te ?I — și-i întinse hîrtia, vădit 
contrariat și neținînd cont de 
prezența mea. Apoi ieși

Omul meu luă hîrtia. o fulgeră 
cu un ochi „a toate văzător", 
apoi ieși și el din birou, scuzîn- 
du-se. S-a reîntors după cîteva 
clipe. Cam dezumflat, dar cu a- 
ceeași aroganță

— Mi-a făcut șeful „morală"

sea un utilaj important. Șt era 
nevoie de o impulsionare în res
pectarea termenului de predare. 
Țevile așteptau de mult lansarea 
la șanț... Șefului nu i-a plăcui 
cc-am scris, mă rog...

— Bine, și ?...
— ..le lipsea, ziceam, mașina 

de îndoit țevi conducte de asbo 
ciment Și pentru această consem 
nare alîta caz..

— ț !..
Era n uluire pur și simplu 

fața acestei aberații, spusă 
atîta candoare în contradicție 
tot ce auzisem despre el...
zid vorbelor sale îmi suna a! nai 
bit de găunos

C. PLOPEANU
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□ □ctaac’d aot

O prezență

activă

în viata»

muzicala
O elevă modestă, câteodată 

mai tăcută dccît celelalte de vîrs- 
ta ei. dar cu ochii scăpărători 
cînd vorbește despre pasiunea 
ei : muzica Gina Pătrășcoiu, 
cunoscută de multă vreme ca 
avînd preocupări compoziționa
le este elevă în clasa a 
XI-a a Liceului din Petrila, 
unde, în rînidu) elevilor, ca și 
al profesorilor, și-a cîștigat a- 
precicrile unanime pentru serio
zitatea sa. ..La carte, nu sînt s 
elevă foarte bună, dacă 
să urmărim mediile, ne 
ne ea. Adică, adaugă nu 
numai 10. Mai 
mici, dar ele nu < 
dezinteresului sau 
cred eu, ci faptului 
tîmplă de foarte i 
chiar 
ori chiar în 
răspuns, să 
te un fir 
fac atunci 
„a reveni 
spune"

Și munca asiduă dusă în do
meniu! compozițional 
tîrziat să dea 
valul-concurs 
ră „Cin tecul 
Pătrășcoiu a 
pentru creație 
zile mai tîrziu. pe scena Casei 
de cultură, Gina. conducea for
mația muzicală „Melodic-firup* 
a clubului din Lonea. iar cla- 
vitonul suna parcă mulțumit 
că este mîngîiat de mîinile ei.

Rezultatele obținute nu i-au 
creat sentimente de superiori
tate și Gina continuă să mun
cească cu aceeași seriozitate 
de care a dat dovadă să fie o 
prezență activă în viața muzica
lă a lonenilor.

p;

ar fi 
spu- 
am 

am și note mai 
se datorează 

neputinței, 
i că se în- 
multe ori, 

cînd sînt la școală, une- 
timpul vreunui 

mă urmărească cî- 
melodic. Trebuie să 
mari eforturi pentru 
pe pămînt“, cum se

n-a în- 
ronde La Festi- 

de muzică ușoti- 
adîncului". 
primit j 
originală.

Gina 
premiul 

. Cîteva
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Ibor frint
cu roata 
in care

printr-o 
cum nu

Acolo, la marginea satului, o fintînă de piatră, 
mare de fier, străjuia fundul curții caselor vechi 
s-a născut mânut și au murit bunicii.

Intr-o dimineață din începutul unei primăveri, 
fereastră deschisă, mama mi-a arătat o pasăre așa
mai văzusem, stind deasupra fintinii, cu ghiarele încleștate 
pe roată.

— Pui de vultur, dragule I
Privindu-l pe fereastră, m-am bucurat că voi avea cu 

cine să mă joc, că voi avea un prieten.
Cînd am ieșit in curte și m-am apropiat de fîntînă, pu

iul. de vultur m-a privit fulgerător, apoi și-a înălțat privirea 
spre cerul albastru, zbătindu-și aripile tăiate.

Zadarnic...
In fiecare dimineață, cum mă sculam, alergam in curte 

la puiul de vultur, li vorbeam, îl chemam jos. ii întindeam 
brațele. începuse să se deprindă cu mine, mă privea liniș
tit, însă stătea nemișcat acolo, pe roata fintinii

Seara, cînd mă 
timpul nopții, să se

Îmi "ra drag și 
suferind; pentru că

Intr-o dimineață l-am găsit tot acolo, pe roată, sus, cu 
capul plecat înainte, coborîndu-și privirea in adîncul fintinii, 
unde vedea, desigur, un crimpei de cer albastru

M-am apropiat tiptil și deodată am mișcat roata, să-l 
dau jos, să-l iau în brațe, să-l duc în casă, la mama. Puiul 
de vultur a scos un țipăt d" spaimă, mutindu-și repede ghia
rele pe marginea roții, rămînînd tot acolo, sus. Și m-a privit 
tot 
rea

culcam. îmi era frică să nu -boare în 
ducă, să nu-l mai văd niciodată

îmi era milă de el. pentru <-ă îl vedeam 
nu-l înțelegeam și nu mă înțelegea.

fulgerător, așa ca intiia dată, și iar și-a înălțat ;
spre. cer. zbătindu-și aripile tăiate.
Zadarnic...
Privea in jos. in adîncul fintinii, unde vedea un i 
de cer albastru... Privea in sus, spre cerul senin 

primăvară, pe care se destrămau, unde și unde, nori de vată 
subțiri... Și iar privea in adîncul fintinii. unde vedea un 
crimpei de cer cu nori albi, subțiri, destrămîndu-se...

Aripile nu-l ajutau să se urce spre albastrul de sus, — 
spre albastrul din fundul finttnii nu-i trebuiau aripi...

Dem. D. lONAȘCC

criin-
! de

o V. BUTUZA, Vide 
există cane tipărită cu 1 
re va interesează. Pc aci 
ma, însă, au aparul luci 
noi pc care lc puteți gas 
bliotecile Văii Jiului și 
zeul mineritului.
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la Mu-

mcază să facem investigațiile de 
rigoare pentru a vedea 
original în balada pe care ne-ați 
trimis-o.

ce este

O GH. ALBUȘ, PclroȘfim : A- 
veți o mare ușurință în 
cație, dar ea t 
ori să neglijați 
xersați și mai trimiteți.

versifi-
vă face de multe 

i fondul. Mai e-

0 M. VUIA, Petroșani: Păcat 
că ne-ați adus prea lîrziji micul 
material.

PROF. a. MANG. : Treceți 
redacție ?

I
I
I
I
I 
I
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„Feeric" — ilustrație de Ion Barbu la volumul „Visuri 
in vuietul vremii" de Al. Philippide.

prezent motivul ovoidal și ale
goria. Xilogravura Generații — 
reține mai mult atenția înscmnînd 
o etapă mai recentă a artistului 
și constituind o frumoasă sinte
ză plastică a eternului în natură. 
Dintre picturile în ulei se deta
șează Lumină ele soare — o ex
plozie impresionistă, cu perlectă 
coloristică, sugerînd vertigiile ce 
cuprind omul cînd iese de la în
tuneric la soare.

CARNET PLASTIC
Ecaterina Sylvester expune gra

fică de factură abstracționistă 
(mai realizată dccît cea figura
tivă — Cîntec hunedorean). Iri
gații, Baraj — armonioase și cu
prinzând, prin distribuirea culorii, 
tensiunea muncii; Impresii din 
Belgrad și Muzeul Arta modernă 
din Belgrad (monotipuri) sînt c- 
fectul unei etape artistice mai a- 
propiate, expresive și valoroase în 
graiică.

Victor Sylvester expune doar 
grafică, realistă și cu motive de
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ȚARA !
Iubesc lutul acesta ca pe propria-mi carne «
Durerile lui sînt durerile mele, |
Și-n mine numai el ar putea să răstoarne
Cerul vieții cu păsări și stele. I

%

Dar cerul meu e al țării întregi
Mereu senin ca privirile mele. .
Și lutul acesta-mi ridică spre slăvi •
Cerul vieți-mi cu păsări și stele.

•> 
Țară, inima noastră a tuturora, |
Lut fără moarte al existenței mele
Primește în zenitul tău luminat
Cerul meu pur cu păsări și stele. . ,

Iubesc lutul acesta ea pe propria-mi carne
Pe care l-am apărat în luptele grele, |
Și veșniciei lui să-i rămină — cîndva
Cerul meu intim cu vise și stele.

Rusalin MUREȘANU

Definiție
E-un timp cu stele care pling infringeri, 
Pe care-l limităm o vreme-n noi, 
Spre-nnobilare-n omenești atingeri 
Hedîndu-l lui, cu potențări mai noi.

Timpului meu m-astmilez, mă dărui
Și-l prelungesc in mine, condensat, 
Prin izgonirea-a tot ce-i vid de faptă 
Din timpu-acest, cu fapte ozonul.

Ion CIOCLE1

inspirație locală sau în muncă 
(Paroșeni, Lampa și casca). Ba
nița și Păstori — litogralii co
lor — sînt echilibrate și armo
nioase ligurînd un impresionism 
interesant.

I.lena Bianu expune un tablou 
în ulei — Păstor, cu tonalitate 
cromatică, tehnică picturală și 
viziune stilizată reușite. Peisaț — 
colaj cu efecte personale de tuș 
color, a fost expus altădată în- 

tr-un ciclu mai cuprinzător. I'rie- 
da Eodor e prezentă cu Peisaj 
Petrila și Maleia, ambele reușite 
artistice, avînd o foarte bună 
tehnică în acest gen plastic, și 
dial ane.

Ion Clrjoi în Eliberare este un 
alegoric ce utilizează sugestii de 
stilizare folclorică, de unde pro
vine și cromatica simplă. Aurel 
Horea expune două tablouri în 
ulei, Dealuri și Curioșii ■— al 
doilea fiind de o lacună cvasi- 
expresionistă. Iosif Nagy este pre

zent cu o natură moartă — 
Elori și Omagiu — compoziție 
simbolist-alegorică prin ligurarea 
vag conturată și opoziția cromatică.

Intenționat am lăsat la sfîrșit 
pe Horea Popp, picior care ex
pune iablouri recente ce-i arată 
ultima lază artistică atinsă. Ta
blourile sînt adevărate opere plas
tice, pictorul liind înclinat spre 
un suprarealism, ce poate li ur
mărit lără dificultate, dovedindu- 
se nu numai un bun desenator, 
ci și un colorist original. Bună 
dimineața, — pictură de o trans
parență de acuarelă, cti știința 
cromaticii bine stăpînită; Rodul 
pămîntului — mai Irămîntat, 
dramatic, sugerînd lecundnaiea', 
lorța germinativă. Interesante și 
compozițiile O, tristețe și Preves
tire.

Prezenta expoziție a membrilor 
lilialei U.A.P. dă o imagine foar
te exactă nu atît asupra fazei 
actuale artistice, cît asupra eta
pelor anterioare, intermediare, di
versele experiențe pi in care au 
trecut. Iar tematica se suprapune 
perfect peste evenimentul care a 
prilejuit expunerea.

Ts.

Literatura este un mijloc de 
dezbatere, prin mijloace spe
cifice, a marilor probleme care 
frământă societatea in care tră
iește scriitorul. Pornind de la 
acest postulat, avem de căutat 
destul de mult prin literatura 
română contemporană opere ca
re să exprime, intr-adevăr, pro
blematica umană contemporană 
nouă, in toată complexitatea și 
nuanțările ei. Dar pentru că li
teratura este artă, lucrarea res
pectivă trebuie să posede cerin
țele de existență ale operei <le 
artă (in această ordine de idei 
am aminti romanul „Păsările" 
al scriitorului Alexandru Iva- 
siuc in care se mai observă, to
tuși, tendința eseistică a auto
rului și o ușoară unilateralitate 
in conceperea și realizarea per
sonajelor). In acest context li
terar poate fi discutat Marin 
Preda, scriitor cu Ioc definitiv 
stabilit în literatura română și 
ale cărui opere dau noi dimen
siuni romancierului cu infailibil 
prestigiu.

Poate dintr-o anume doză de 
comoditate Marin Preda era 
considerat doar unilateral, ca 
autor al romanului „Moromeții" 
— operă de adincă originalitate, 
care a impus o nouă viziune a- 
supra vieții țăranului. Roma
nele ulterioare — „Risipitorii" 
și „Intrusul" — deși de inspi
rație citadină — arătîndu-ne 
disponibilitățile complexe ale 
autorului — au fost lăsate în 
planul secund al analizelor li
terare. Marin Preda este un 
scriitor laborios, cu proces de 
creație cvasi-secret, și a făcut o 
reală surpriză prin ultimul său 
roman „Marele singuratic", ade
vărat evenimenâ editorial și li
terar a| acestui an.

„Marele singuratic" este, în- 
tr-Un fel, o continuare a desti
nului moromețian în anii noș
tri. Niculae Moromete — pc ca
re în volumul II al „Moromeți- 
Ior" îl lăsa activist de partid — 
este personajul principal a că
rui evoluție socială și proces 
de clarificare ideologică Ie a- 
flăm în acest roman. Niculae 
este un continuator al filoso

.zx

Incepînd din acest an

Concursul muzical de interpretare 
instrumentală „Cîprian Porumbescu**

Începând din acest an, la Suceava se va des
fășură, in prima decadă a lunii iulie, Concursul 
muzical de interpretare instrumentală „Ciprian 
Porumbeseu". Urmărind recrutarea unor auten
tice talente din rîndurile pionierilor și școlarilor 
dm întreaga țară, concursul își propune în a- 
cela.și timp să contribuie la popularizarea celor 
mai valoroase creații ale compozitorilor români 
și străini, îndeosebi ale lui Ciprian Porumbcseu 
— artistul patriot care și-a dedicat întreaga 
activitate idealurilor de dreptate și libertate ale 
poporului.

Concursul se va desfășura pe două categorii de 
vîrstă (copii pînă la 10 ani și între 10 și 15 ani) 
în cadrul secțiilor instrumente de coarde, pian 
și instrumente de suflat, Competiția propriu zisă

va avea loc la Suceava și la Complexul muzeis
tic din satul Ciprian Pornmheseu. Cîștigătorii 
vor fi desemnați de un juriu, format din perso
nalități de frunte ale vieții noastre muzicale și 
artistice, pe baza punctajului genera] obținut. 
Se vor acorda următoarele distincții • Marele 
trofeu „Lira de aur" și titlu] de „Laureat al 
concursului", premiile I. II și III, precum și 
premii speciale ofeiite din partea Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, Uniunii 
Compozitorilor, revistelor „Cutezătorii" și „Edu
cația pionierească", ziarului „Zori noi“. Comite
tului pentru cultură și educație socialistă al ju
dețului Suceava. Consiliului județean Suceava 
al organizației pionierilor,.

(Agerpres).

fului său tată : un observator 
lucid și cu înalt discernămint 
al fenomenului social-politic, 
artistic și uman din anii noștri, 
un spirit care a suferit o ne
dreptate pe linie dc partid, dar 
care nu devine un înfrînt, ci 
un învingător, ce se conduce 
după un inflexibil sentiment al 
dreptății. Noul roman al lui 
Marin Preda tratează marile 
probleme contemporane, dar și 
universal-umane; dragoste, artă, 
politică, tragedie. Ne aflăm în 
fața unui roman citadin de 
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JAREH 
SINGURATIC* * * * * * * * * * 1 
de Marin Preda

Expoziția de pictură și grafică 
a membrilor lilialei Petroșani a 
U..A.P. — deschisă la Casa de 
cultură — este organizată cu pri
lejul semicentenarului U.T.C. și a 
aniversării unui deceniu de la co
operativizarea agriculturii. In a- 
cest fapt își află explicația și 
tematica ei, la care trebuie să-i 
adăugăm, ca o consecință fireas
că, caracterul de retrospectivă. 
Prea puține lucrări sînt noi. in 
aceasta existînd, poale, și un a- 
vantaj — al cunoașterii liniei e- 
volttlive a artiștilor plastici din 
localitate.

Iosif Tellmann expune cel mai 
marc număr de lucrări, realizări 
mai vechi sau mai noi, în dife
rite tehnici. Ciclurile de linogra- 
vuri-color (Bumbești — l.ive- 
zrni, Secretarul U.T.C., Tinerețe) 
și .xilogravuri (Calcule precise.
Mecanizare, Eliberarea brațelor),
reprezintă o perioadă mai veche,
realistă. în care artistul glorilică 
prin mijloacele plasticii munca
minerului, gravuri expresive ce e-
mană forța. încordarea specifică
muncii. O impresie de armonie și
echilibru se desprinde din gravu
ra în lemn Tinerețe, în care e

pă desfășurarea evenimentului ? 
încercați, altădată, să fiți mai o- 
perativ.

0 A. GOȘEA, Uricani t Pre
gătirile formației „Doina Reteza
tului" au fost notate la timpul 
respectiv. Vă rugăm să reveniți 
cu știri actuale.

0 1. Ș1MO, Aninoasa: Dacă 
ați fi formulat altfel materialul... 
Credem că veți rămîne pe mai 
departe același prompt colabora
tor.

O PROF. L. AVRAM. Lu- 
peni: Tema propusă depășește 
cadrul unui articol ia un coti
dian. De ce nu încercați la o re
vistă de specialitate ?

0 A. URSU, Uricam: Că I 

broboanele de transpirație sînt 
ude și sărate, știam. Dar că... col
bul e simfonic, nu. Ce ar fi să 
meditați îndelung asupra formei
și apoi să ne retrimiieți poezia 
aceasta ? „Mușcau" s-ar putea 
publica, dacă ați reveni asupra ei, 
căci sînt imagini care promit.

0 G. ARDELEANU, \ ulcan : 
Ne mai trimiteți ? Cu două rin 
dunele nu se face primăvară, 
chiar dacă o invocați în... proză I

0 I..1... Uricam: Nu poetul
spunea proverbul, ci sintagma 
respectivă a devenit proverb a- 
vînd girul numelui său, Aștep 
tăm scrisoarea următoare.

I. M.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz

imprevizibilă sinteză cu cel ru
ral; din el transpar în perma
nență o anume simplitate mo
rală, un simț al detectării esen
țialului, nu al complicațiilor.

Prin intermediul lui Niculae 
Moromete, ajuns inginer horti
col la un „castel" de lingă Bucu
roșii (în realitate, palatul Mo- 
goșoaia). Marin Preda abordea
ză o problematică deosebit de 
actuală, pentru că eroul poartă 
și crezul autorului. Este sem
nificativ că acțiunea se petrece 
intr-un loc ambiguu : viața in
telectuală a castelului e înca
drată intr-un mediu rural in 
care oamenii au comportamente 
la fel de ambivalențe, creind un 
univers sui-generis. Indrăgostîn- 
du-se de pictorița Simina, Ni
culae ia contact cu un mediu pe 
care nu-l cunoștea — cel literar- 
artistic —, prilej pentru o cri
tică bine disimulată a fenome
nului artistic contemporan, ele
gant ironizând tendințele de e- 
vadare din realitate. Nu întîm- 

plător Simina, după ce cunoaș
te viața satului moromețian. 
Siliștea, pînă atunci pictînd 
convențional și fără forța con
vingerii, trece într-o fază de 
creație impresionantă și fecun
dă care o și ucide (tema legen
dei Meșterul Manole). Ne aflăm 
în fața unei alegorii ce exprimă 
necesitatea contactului artei ac
tuale cu viața. Tribulațiile sen
timentale, contactul cu mediul 
literar-artistie și toată viața 
plină de întîmplărj neprevăzu
te, dar omenești, sînt reductibile 
la o temă esențială a romanu
lui „Marele singuratic" — con
temporaneitatea, viața social- 
politică în care-și află semni
ficația și numeroasele incursi
uni în amintirile copilăriei. Ni
culae Moromete este un comu
nist devotat trup și suflet noii 
societăți la construcția căreia a 
contribuit, pe care o dorește (și 
va activa în acest sens) în de
plin acord cu necesitățile omu
lui și Cu politica partidului din 
care face parte, renunțînd la 
concepții, mentalități și indivizi 
mes.hini sau egoiști.

Și în acest roman aflăm sti
lul inimitabil al lui Marin Pre
da, calitatea oral-spontană, cu- 
vîntul expresiv și cu adincă 
semnificație, o continuare su
perioară a „Moromeților" voi. 
I. Temporar, acțiunea se pla
sează înainte de a se sfîrși voi. 
II din Moromeții" și în „Ma
rele singuratic" îl recunoaștem 
pellie Moromete, bătrin, dar cu 
aceeași inteligență scăpărătoa
re. Capitolul este o excelentă 
fuziune a visului, amintirii și 
realității

Marin Preda își reconfirmă 
vocația de mare scriitor, preo
cupat de relația om-societate 
în contemporaneitate. Roman al 
condiției umane în societatea 
noastră socialistă, cu strălucite 
merite stilistice, de construcție, 
problematică și realizare a per
sonajelor, „Marele singuratic" 
este un corolar al lui Marin 
Preda, dînd creației lui valoa
rea de universalitate.

T. S.

0 CWZ. ȘTEFAN, Uricam ,• 
Tiatarca problemei lasă mult de 
dorit. Puteați, pe tema propusă, 
sa scrieți o epigramă. Reveniți.

0 INV. V. DUDAU, Lupenii 
De ce ne-ați scris așa tîrziu, du-

POȘTA
PAGINII
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JLi nt i
instructivă

ln sala de ședințe a tinerei 
Exploatări miniere Bărbăteni a 
avut Ioc recent o intîlnire in
structivă. Salariații minei din 
schimburile I și II s-au în- 
(ilnit cu procurorul Ion Bardac 
și căpitanul Cerce Orovcan de 
la grupul de pompieri al jude
țului Hunedoara. In fața a 120 
de muncitori, maiștri și func
ționari, procurorul Ion Bardac 
a făcut o expunere asupra pre
vederilor decretului nr. 153 stă
ruind îndeosebi asupra necesită
ții respectării normelor de com
portare civilizată în întreprin
dere, pe stradă și în familie, 
precum și despre unele articole 
din Codul penal care sancțio
nează consecințele nerespectării 
normelor departamentale de 
protecție a muncii în domeniul 
minier.

La rîndul său, specialistul 
Cerce Orovean a prezentat. Ia 
început, cu exemple concrete, 
deficiențele și abaterile 
normele p.c.i. constatate 
cinta minei. Celor ce au 
eu indiferență sarcinile 
revin în acest domeniu, 
du-se în vedere și faptul 
stalațiile de suprafață ale ex
ploatării se află lingă pădure, 
Ii s-au aplicat sancțiuni — a a- 
rătat vorbitorul. EI a relevat a- 
poi, pe larg, prevederile legii 
nr. 32/1968 și ale H.C.M. nr. 
2 285/1969 privind măsurile de 
prevenire și stingere a incendi
ilor în industria minieră.

Pornind dc la comunicările 
făcute în cadru! întîlnirii, co
mitetul oamenilor muncii al 
E.M. Bărbătcni a elaborat ulte
rior un plan de măsuri, cu ter
mene precise de realizare, pen
tru remedierea deficiențelor 
constatate. Aceste măsuri sînt 
acum înfăptuite. De pildă, a Ș> 
avut Ioc o primă acțiune de 
muncă patriotică pentru pune
rea în ordine a unor materiale 
și înfrumusețarea incintei ex
ploatării la care au luat parte 
întreg personalul de suprafață 
și schimbul I din subteran.

Ion CÎMPEANU 
corespondent

de Ia 
în in- 
tratat 
ce le 
avîn- 

că in-

cerut

totul...

PĂCĂLEALĂ!

I
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SCURTAREA CICLULUI DE PRODUCȚIE
Vulcan—Lupeni

condiție de bază a creșterii rodniciei la
angajeaza

fronturile de lucru din subteran
■ ■SElBREailBOBaiI (Urmare din pag. 7) munci-

Știința Petro-
Turnu Seve-

In sala 
va prc-

r de
ca-n

22,50
Gala

EXPOZIȚII — In holul Ca
sei de cultură din Petroșani, ex
poziția de ană plastică și grafică 
a Filialei din Petroșani a U.A.P.

Azi și mii ne

La Vulcan, în cartierul nou Co- 
roești, se execută plantări masive de 

ini, dar curățenia lasă de dorit. In 
lin centru se mențin grămezi de 

gunoaie și pămînt. In fața termo-

Metafora mării în 
Eminescu Q Ana 
Romulus Rusan — 

subiective Q G.

E. M.

smsoam 
dv

Sohodol
Salcîmi-

9, critică pe bună dreptate 
consiliu-

Ieri, temperatura maximă

„Eu locuiesc în Petrila — ne scrie OLIVIA 
JORZA — și fac serviciul Ia spitalul <le copii 
din Petroșani. Să vă spun ce m-a determinat 
să vă scriu. In 1 aprilie, dimineața, veneam 
cu autobuzul de-acasă spre locul de muncă 
și, în Piața Victoriei, controlorul Mihai Ermo- 
iu mi-a luat, fără motiv, legitimația și abo
namentul de călătorie și n-a vrut să mi le 
înapoieze. Am considerat totul o... păcăleală ! 
Dar au trecut apoi trei zile, pînă am reușit 
să intru în posesia „actelor" mele, între timp 
eăutindu-1 cu insistență pe tov. Ermoiu și- 
plătind alți bani pe bilete de autobuz".

...Și acum, ce să-i fac eu controlorului ? O 
observație ? Maj bine să-i pregătim și noi, 
din timp, o... păcăleală pentru 1 aprilie 1973. 
Să vedem, el și prietenii lui o să mai călă
torească în autobuz ca în... căruța bunicilor !

UN SFAT
Vasăzică, tovarășe LUCA CAV AR din A- 

ninoasa, ați ieșit dintr-un birou al O.C.L. 
Produse industriale mai mult decît supărat, 
pentru că nu vi s-a ascultat, întrutotul, do
leanța... Se mai întîmplă ! Dv. ați cumpăra! 
de la magazinul de specialitate din Petroșani 
o bobină de inducție și un pinion pentru mo
toretă. Ați întrebat, înainte de a ieși din 
magazin, ce faceți dacă bobina e defectă. S-a 
ridicat <lin umeri. Ați încercat-o cu o baterie 
de buzunar și vi s-a părut c-ar fi bună. Dar 
n-a fost. Ați venit urgent cu ea înapoi dar... 
zadarnic, intrucît pentru schimbarea bobinei 
„este nevoie de aprobarea conducerii O.C.L.- 
ului“. Nici la camera nr. 6 nu vi s-a aprobat 
si atunci v-ați supărat și ați lăsat

meni nu s-a gîndit să rezolve a- 
ceastă problemă. Intre blocurile 6 
și 7 există un spațiu suficient care 
poate fi folosit pentru amenajarea 
unei zone verzi sau a unui teren 
de joacă pentru copii. Nici aici nu 
s-a făcut nimic. Cetățenii n-au să
pat măcar o palmă de pămînt. E 
un semn evident că prin cartierul 
8 Martie, gospodarii orașului Pe
trila calcă destul de rar.

In orașul Petroșani, în plin cen
tru, lîngă podul de peste Maleia. 
tronează un morman dc pietre și 
pămînt rezultate de pe urma lucră
rilor executate.

Lîngă complexul de deservire de 
pe str. N. Bălcescu murdăria e mai 
mult decît supărătoare. In fața car
tierului Aeroport, pe ambele părți 
ale șoselei naționale, băltoacele și 
gropile izbesc neplăcut privirea tre- 
“ -i 1 —-—’ e'------ '■ maicătorilor. In cartierul Carpați, 

ales în fața blocurilor de pe str. 
Republicii, mîna gospodarilor și a 
cetățenilor, nu se simte de loc.

Pe str. Constructorul în fața blo
curilor A și B terenul existent a fost 
transformat în loc de parcare pen
tru mașinile I.G.C. Numeroasele a- 
peluri făcute de locatarii de aici, 
pentru remedierea situației, au ră
mas fără nici un ecou pînă acum.

Aflăm de la organele de ordine
@ MOISE VASICA din Petro

șani, Riul lovanilor 
fără 
gat 
țio 
iru 
licite 
practpe tot de atîtea ori Io mi
liție, îndrumat să-și caute o o- 
cupație utilă, pentru că este 
sănătos, core să-i asigure o e- 
xistență omenească, și averti
zat asupra riscurilor la care se 
expune, a sfidat și respins tot 
ce i s-a spus. In ziua de 30 
martie a.c., din nou și-a alun
gat soția și copiii pretinzînd 
oarecum că altcineva trebuie 
să-i întrețină. De data aceasta 
însă nu i s-a mai iertat. Ținînd 
cont de faptul că sfaturile și 
avertismentele s-au dovedit, în 
cazul lui, inutile, în baza pre
vederilor Decretului nr. 153/1970 
organele de ordine i-au acor
dat, pentru început, două luni 
închisoare contravențională. 
Măsura a determinat-o propria 
lui comportare. Pentru că decît 
cu un soț și tată iresponsabil, 
și pe deasupra terorist, mai bi
ne fără.

@ GHEORGHE DASCĂLU a 
avut ultimul domiciliu în car
tierul 8 Martie Petrila, blocul

Riul 
ocupație, 

în repetate 
și cei trei 
că, îndrăzneau 

întreținere.

nr. 5, 
și-a alun- 
rînduri so- 
copii pen- 

să-i so- 
Chemat a-

48, ap. 28. Acum nu mai locu
iește acolo. Nici pînă acum nu 
a putut fi găsit in Petrila căci 
și-o schimbat în repetate rîn- 
duri tocul de muncă (diferite 
șantiere) și era tot călătorit cu 
trenul. Făcea deplasările gra
tuit. Nu-și mai scotea bilet. A- 
cum e intr-un loc mai stabil, 
unde poate fi găsit sigur timp 
de 40 de zile cit își vo executa 
pedeapsa primită în baza pre
vederilor Decretului nr 329/1966 
pentru călătorii clandestine pe 
C F R

•- NICOLAE ȚUCALIUC din 
Petrila, str. T. Vladimirescu nr. 
7, a fost angajat la E.M. Ani- 
noasa ca vagonetar. Cîștiga 
bine și primea și indemniza
ția de stat pentru cei trei 
copii minori pe care îi are. 
La un moment dat i-a venit în
să ideea năstrușnică să se lan
seze într-o aventură. Și a tre
cut curînd la... fapte. A luat pla- 

timp de peste 3 luni de zi- 
lăsat soția și cei trei

ta și... 
le și-a 
copii în părăs’re și fără ajuto
rul lui. Bineînțeles că o ase
menea „bravură" nu i se putea 
trece cu vederea. Judecat re
cent, el a fost condamnat la 
un an și 6 luni închisoare.
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rele 16, o intîlnire intre cadrele 
didactice și părinți Ia care se 
dezbat probleme de educație. Ur
mează film.

baltă. Nu, nu se poate ! Ne-ați 
sfat. Poftim : mai mergeți incă o dată Ia con
ducerea O.C.L.-ului și să vedeți că... s-ar 
putea să „iasă" ceva.

ÎN AȘTEPTARE
Și ziceți stimate TEOF1L APOSTOL, că v-a 

făcut plăcere răspunsul pe care vi l-am dat 
(personal radiez de satisfacție), dar nu în
țelegeți „de ce a fost necesar să treacă... trei 
luni pentru a-I primi, excesiv de subtil, hm... 
spiritual, gen Rodica Toth ?!“ Puteam, e foar
te adevărat, era și mai comod, să vă răs
pundem peste... 12 luni și (vorba dv)... și u- 
dam evenimentul (hm !),dar ne-ani gîndit ca 
nu-i frumos să vă punem pe jar răbdarea 
(una Ia mină) și că, poate, reușim să vă de
terminăm în a ne expedia, fie chiar și „con
fidențial", și alte „chestii", mai de esență, cu 
substanță și greutate. Pricepeți ? Așteptăm 
să ne mai trimiteți „cile ceva" de prin Lu
peni. Așteptăm să știți...

centralei de la Paroșem 
este rezolvată, iar prin cartierul 
hodol, se parc că salubritatea 
a mai trecut dc foarte mult timp.

Numeroși cetățeni, printre care a- 
mintim pe Aurel Itu, str. 
nr. 177, Ion Bologa. str. 
lor nr. 
serviciul de gospodărie al
lui popular și sectorul I.G.C. Vul
can, pentru nepăsarea cu care re
zolvă problemele acestui cartier.

In Lupeni, exista în centrul ora
șului un parc, care dădea o anumită 
culoare acestei zone, armonizînd de
corul urbanistic cu mediul din jur. 
In ziua raidului, din parcul amin
tit ■ nu 
te, căci, printr-o 
copacii înverziți 
Groapa, creată în 
țialive locale, nu 
convingă dc oportunitatea 
mai ales că pentru realizarea pro
iectului pe care se bazează acțiu
nea amintită, nimeni nu lucrează 
aici. Vizitînd cartierul Braia, în 
special blocurile de pe sir. Spirit 
Haret, am găsit și aici o seamă de 
aspecte neplăcute. Nu ne vom re-

mai era decît o mică par- 
măsură pripită, 
au fost tăiați. 
urma acestei ini- 
a reușit să ne 

măsurii,

feri la toate dar, situația ne obli
gă să afirmăm, că ceea ce ne-a pre
zentat orașul Lupeni este destul de 
departe de ce și-a propus consiliul 
popular să realizeze. Intrarea în oraș 
reține într-un mod neplăcut aten 
ția vizitatorului. Pe stradă pot f 
întîlnite băltoace, trotuarul este dis 
trus, canalizarea desfăcută. In ju 
rul monumentului Lupeni ’29, de 
corul este de-a dreptul dezolant 
datorită șanțurilor neacoperite, plan 
tației în cea mai mare parte distru 
să, șoselei nereparate, zonei verzi 
nerecondiționate.

Iată prin urmare cîtcva din as
pectele neplăcute întîlnite, care, 
nici un caz nu sînt de natură 
ne bucure.

Nu ne propunem să 
suri, deoarece fiecare 
cutiv, are planuri cu 
sarcini precis stabilite.

Factorii direct răspunzători 
problemele gospodăririi și înfrumuse
țării să iasă pe teren și să rezolve 
operativ tot ce umbrește fața mu
nicipiului. Din birou nu se poate 
ajunge la ridicarea gradului estetic 
și urbanistic al orașului în care 
trăim și pe care-1 dorim cît mai 
frumos, cît mai curat.

indicăm mă- 
comitet exe- 
obiective și

0 Soarele răsare la ora 5,45 
apune la ora 18,51. Zile tre

cute din an — 99. Zile rămase 
— 267.

Q 1867 — S-a născut Arte- 
miu Ptibliu Alexei, botanist ro
mân, militant pentru eliberarea 
națională a românilor din Tran
silvania (m. 1896) 0 1898 — 
In Bulgaria s-a născut. Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare 0 1972 —■ 
începe reuniunea Consiliului 
Uniunii Interparlamentare (Yoa- 
unde. Camerun 8—9 aprilie).

PETROȘAN1 — 7 Noiem
brie : B. D. la munte și Ia mare; 
Republica: Aeroportul, seriile 
1—11; LONEA - MnenzL 
Romeo și Julieta, seriile 1—11; 
VULCAN : Marele premiu, se
riile I—II; LUPENI - Cultu
ral: Waterloo, seriile I—11; 
BARBATENI ; Haiducii lui Șap- 
tecai, seria I; URICANI : Re
negata.

mile următoarele titluri i O c. 
Petculescu — Crearea U.T.C. 
0 /. /< Necula — Ortograjia 
prin imagini și comparații 
Q Vallei Roman — Sub cerul 
Spaniei Q 1. Stoica — Sexolo 
gie 0 Decretul nr. 472/1971, 
privind fondul arhivistic al 
R.S.R. 0 D Botez — Hoină
rind prin natură 0 /. 117
Goethe — linii de drumeție ai 
lui Wilhelm Meister 0 I. Du 
mitrescu — 
poezia lui 
Blandiana — 
Convorbiri 
Flaubert — Doamna Bovary.
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CASA DE CULTURA Petro
șani. La căminul E. M. Livezeni, 
un medalion „Tudor Arghezi"; 
La ora 20, în sala de dans, pe 
marginea Festivalului „Cîntecul 
adtncului", discuții despre muzi
ca ușoară românească; Uricani. 
Masă rotundă cu tema „Meserie 
și producție" la care participă 
ingineri și tehnicieni, ai 
Uricani.

CLUBURI — Lonea: 
bibliotecii, la ora 17, se 
zenta biografia și activitatea’ lui 
Gh. Giosan, militant de seamă 
al mișcării muncitorești din Ro
mânia; O seară de dans pentru 
tineret; Petrila: O z.i destinată 
salariaților sindicatului sanitar 
din localitate, după ora 17,30; 
Lupeni: O informare științifică 
fî profesională — „Reducerea 
consumului de energie electrică 
și pneumatică, factor determi
nant pentru îmbunătățirea pre
țului de cost"; Vulcan: De la 
ora 19,30, o seară de educație 
și distracție; Aninoasa:

0 FOTBAL: 
șam — M.E.V.A.
rin, duminică ora 11, stadionul 
„Parîngul" Lonea (divizia C); 
ora 13 : Știința — Școala spor
tivă Craiova (campionatul națio
nal de juniori); In campionatul 
județean se dispută următoarele 
partide : Preparatorul Lupeni — 
Minerul Uricani (azi, ora 16), 
Minerul 11 Lupeni — Streini 
Baru (duminică, ora 9,30), Mi
nerul Vulcan — Energia Paro- 
șeni și Minerul Aninoasa ■— /‘re
parația Petrila.

0 HANDBAL : Stadionul 
,Jiul“ Petroșani — simbătă și 
duminică dimineața — întreceri 
de calificare în divizia B. Voința 
Sebeș — C.J.L. Turnu Severin 
(feminin, două partide, simbătă 
de la ora 16 și duminica la ora 
9) și Mureșul Aiitd — M.E.V.A. 
1 urnii Severin (masculin, sîmba- 
tă ora 17 și duminică ora 10); 
ora 11 : Știința Petroșani — 
Gloria Arad (campionatul divi
ziei B).

0 RVGBl : Minerul Lupeni 
— C.F.R. Brașov (divizia B, 
stadionul „Minerul", duminică 
ora 11).

ÎN LIBRĂRII
Centrul de librarii Deva ne 

informează că în perioada 27 
martie — l aprilie au fost pri-

PROGRAMUL I ; 6,C0 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Selecțiuni din opereta 
„Crai nou" dc Ciprian Porum- 
bescu; 10.20 I ’iese instrumentale;
10.30 Emisiune muzicală de ' la 
Moscova; 11,05 Muzică ușoară;
11.15 Radiocltib turistic; 11.35 
I’e sub poale de pădure — lu
crări corale; 12,00 Discul zilei;
12.15 Recital de operetă Teo
dora Lucaciu; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Avanpremieră cotidiană;
13.30 Radiorecording; 15.00 Bu
letin de știri; 16,00 Radiojur
nal; 16.25 Transmisiune directă : 
meciul de fotbal România — 
Franța; 18,20 Orele serii; 20,00 
Tableta de scară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Știința 
Ia zi; 20,45 La hanul melodii
lor; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Ex
pres melodii; 22,55 Moment poe
tic; 23,00 Expres melodii (con
tinuare); 24,00 Buletin dc știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

pentru toți, Alecsandri
(III); 9,40 Dc vorbă cu gospo
dinele; 9,55 Tele-enciclopedia; 
10,40 Bucureștiul necunoscut ; 
„Palatele orașului"; 11,05 Desen 
animat : „Lupul și mielul"; 11,15 
„Mîndrcle" Program dc cîntece 
și dansuri populare; 11,55 Emi
siune de educație sanitară; 12,IC 
Telejurnal; 15,20 Matineu de va
canță. Aventurile echipajului Val- 
Vîrtej : ..Dinosaurul singuratic"; 
16,25 Deschiderea emisiunii de 
dupâ-.imt.iză Fotbal . România 
— Franța Transmisiune directă 
de la stadionul ..23 August"; 
18,15 Emisiune în limba germa
nă; 19,00 Ritm, tinerețe, dans; 
19,20 1 COI dc seri : Aventurile 
celor doi căței; 19,30 Telejur
nal; 20,00 Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în rinele țări 
din Africa (I); 21,00 Muzică
populară; 21,15 Film serial : „In
vadatorii"; 22.05 Emisiune 
divertisment ; „Mai ceva 
filme"; 22,4C Telejurnal; '. 
Săptămîna sportivă; 23.10 
vedetelor; 23,50 Romanțe.

La 
prii ie 
urnă

tragerea Loto din 
1972 s-au extras 

următoarele 
Extragerea I !

81, 29, 35, 18, 71, ( 
Extragerea a II

54, 55, 19, 7

7 a- 
din 

numere t

9,C0 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca

de

a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 16 grade iar la Paring de 
plus 8 grade. Minimele au fost 
de plus 8 grade și, respectiv, plus 
1 grad.

Pentru următoarele 24, de ore i 
Vreme în general frumoasă cu 
cer variabil. VîntuJ va stifla slab 
pînă la p sectorul
nord-vest ic.

Intreprmderea de industrie 
locală Petroșani

făcătoare în realizarea sarcini
lor de., plan. Sînt de menționat 
aici rezultatele exploatării U- 
ficani care în trimestrul înche
iat din acest an a reușit lună 
de lună să îndeplinească planul 
de producție (sarcina de bază a 
unității) să crească realizările 
cu 5,8 la sută față de trimestrul 
III din anul 1971. Creșteri de 
producție, față de aceeași pe
rioadă, au obținut și exploată
rile Lonea, Dîlja, Aninoasa, Băr- 
băteni, fără însă a se ridica la 
nivelul sarcinilor planificate. La 
majoritatea exploatărilor mini
ere nu s-a reușit să se găsească 
cele mai corespunzătoare mă
suri pentru realizarea ciclurilor 
de producție pe schimb, fapt ce 
a condus la minusuri față dc 
planul de producție.

S-au manifestat pregnante lip
suri în folosirea forței de mun
că în mod eficient, lipsuri con
cretizate în repartizarea nera
țională a acesteia, pe diferite 
faze ale procesului tehnologic. 
Ca urmare, 
lor prestate 
trimestrul I
mestrul III 1971 este 
de două ori mai mare la mun-

creșterea posturi- 
în subteran, în 

1972 fată de tri- 
aproape

citorii auxiliari față de 
lorii productivi.

Exceptînd exploatările Dîlja 
și Vulcan acest fenomen s-a 
manifestat la toate celelalte ex
ploatări, cele mai accentuate 
disproporții fiind la exploatările 
Lupeni, Petrila, Uricani, Paro- 
șeni, Lonea. In aceste condiții 
creșterile de forță de muncă în 
loc să fie dirijate cu prioritate 
spre lucrările productive, au 
fost plasate în ceg mai mare 
parte, în mod nejustifieat de 
creșterea sarcinilor, la lucrările 
auxiliare.

Prin aceasta la muncitorii au
xiliari li s-au diminuat sarcini
le, în timp ce fronturile de lu
cru productive n-au fost plasa
te la capacitatea, lor, ceea ce a 
cauzat întîrzieri în respectarea 
ciclurilor de producție pe 
schimb.

Realizările sarcinilor încredin- 
,ate, desfășurarea normală și 
eficientă a activității la frontu
rile de lucru din subteran, im
pune cu cea mai mare necesita
te completarea posturilor la lu
crările productive, la capacita
tea acestora, precum și folosi
rea în mod util a timpului de 
lucru al muncitorilor auxiliari. 
Pe această cale vor putea fi re-

alizate 
;reșle 
tatea muncii, va spori eficien
ța activității exploatărilor. Este 
de datoria fiecărui maistru, in
giner, tehnician care se ocupă 
?i răspunde de dirijarea pro
ceselor de producție și a forței 
de muncă, să elimine fără în- 
tîrziere lipsurile manifestate în 
folosirea rațională a forței de 
muncă, factor de bază în des
fășurarea unei activități cores
punzătoare. Experimentarea de 
la 1 aprilie a metodei de sala
rizare a muncitorilor productivi 
în 'funcție de realizarea ciclu
rilor de producție, sporește o- 
bligația și răspunderea perso
nalului tehnic pentru dirijarea 
corespunzătoare a forței dc 
muncă, pentru realizarea ciclu
rilor stabilite, a cîștigurilor 
muncitorilor.

Pe lîngă completarea frontu
rilor de lucru cu forța de mun
că necesară, pentru îndeplini
rea ciclurilor, un rol deosebit 
îl are aprovizionarea tehnico- 
materială a locurilor de
Paralel cu organizarea 
la fronturile dc lucru, 
să se acorde o atenție

ciclurile de producție, va 
producția și productivi-

rhuncă. 
muncii 
trebuie 
sporită

organizării corespunzătoare a 
transportului, aprovizionării rit
mice 
de 
plete 
cru

picse
com-

lu—

cu materiale și 
schimb, folosirii 

a timpului de 
al personalului auxiliar.

Neacordarea atenției curente a- 
cestor cerințe a influențat nefa
vorabil productivitatea muncii 
in perioada încheiată din acest 
an.

Eficiența maximă a măsurilor 
privind organizarea producției 
poate fj obținută, atunci cfnd 
concomitent, se perfecționează 
organizarea muncii. De aseme
nea, o bună organizare a pro
ducției presupune întărirea dis
ciplinei în muncă din partea 
tuturor salariat ilor, cunoscînd că 
orice abateri de la aceasta, a- 
trage după sine dezorganizarea 
procesului tehnologic, nereali- 
zarea programului stabilit.

Preocuparea pentru îmbună
tățirea organizării producției 
trebuie să aibă un caracter per
manent, să oglindească perfecj 
ționările continue care au loc în 
dotarea tehnică, în procesele 
tehnologice.

La această acțiune trebuie 
să-și aducă aportul toate cadre
le, trebuie folosită experiența 
bună dobîndită la fiecare loc 
de muncă, pentru ca efectele 
organizării superioare a produc
ției să fie cele scontate, să se 
obțină o ridicare substanțială a 
activității economice în toate 
unitățile miniere din Valea Jiu
lui.

• maistru în ramu
ra lemn

® inginer — ramu
ra lemn

• excavatorist

• frezori
• turnători
• lăcătuși construc

ții mecanice
• strungari

Condiții de angajare
H.C.M. 914/1968 și Legii nr. 12/1971.

și salarizare conform

MOII!
„LUNA PARK-PARIS' 
în turneu în Valea Jiului!

De azi, modernul mijloc de distracții și petre
cere a timpului liber stă Ia dispoziția publicului, 
fiind instalat în incinta Școlii generale nr. 4, 
Petroșani.

Incepînd de la data de 15 aprilie a.c., „Luna 
park-Paris“, va funcționa la Vulcan iar de Ia 
data de 22 aprilie, în orașul Lupeni.

DUMINICA 9 APRILIE

8.Z5 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

IC,00 Viața salului.
11.10 Să înțelegem muzica.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Tele-sport. Handbal feminin :

Universitatea București — 
Sport-Club 1 eipzig (meci re
tur în semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni"). în
registrare din Sala sporturilor 
de la Ploiești. 0 Marele Pre
miu al Angliei la călărie. 
0 Fotbal : Dinamo Berlin — 
Dinamo Moscova (repriza a 
11-a) în semifinalele „Cupei 
Cupelor".

16,00 Postmeridian.
18.10 Film serial pentru tineret : 

„Planeta giganților".
19,00 Farmecul operetei. Selecțiuni 

din Soarele Londrei de Flo
rin Comișel.

19,20 1 001 de seri: „Prințesa Pău- 
nița" (I).

19.30 Telejurnal.
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în unele țări din 
Africa (II).

21,00 Rapsodie de primăvară. Cîn
tece și dansuri populare.

21.20 Film artistic: „Iubire, ură, 
iubire".

22.30 Telejurnal.
22,43 Campionatul mondial dc ho

chei. Grupa A : Suedia — 
Cehoslovacia (repriza a Il-a).

LUNI 10 APRILIE

15,00 Matineu de vacanță : „Prinț 
și cerșetor".

16.30 Curs de limba rusă. Lecția a 
10-a (reluare).

17,00 Campionatul mondial de ho
chei — grupa A — Finlanda 
— U.R.S.S. (repriza a IH-a).

17,40 La volan.
18,00 Căminul.
18.45 Ecranul.
19,10 Noutăți cultural-artislice.
19.20 1 001 de seri: „Prințesa Pău- 

nița" (II).
19.30 Telejurnal.
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în unele țări din 
Africa (III).

21,00 Moment folcloric.
21.15 Teatru foileton : „Mușatinii" 

— după trilogia lui Barbu 
Ștejănescu-Delavrancea.

22.15 Selecțiuni din Festivalul de 
muzică ușoară Karlos'yA ary 
’72.

22.30 „24 de ore".

MARȚI 11 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Tele-școală.
10,00 Curs de limba rusă (lecția a 

11-a).
10.30 Căminul (reluare).
11.15 Vetre folclorice. Datini și o- 

biceiuri din Mehedinți.
11,35 Film serial: „Patru tanchiști 

și un cline" (X — reluare).
12.30 Telejurnal.
15,00 Matineu de vacanță : Poveste 

neterminată de Alecu Po- 
povtci (partea I).

16,30—17,00 Curs de limba france
zi (lecția a 10-a reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pă-amiază. Cum vorbim I

17,50 Dialoguri instrumentale.
18,00 Steaua polară.
18.30 Universitatea TV.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri: „Prințesa Pău- 

nița" (III).
19.30 Telejurnal.
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în unele țări din 
Africa (IV).

21,00 Moment folcloric.
21,10 Seară de teatru : „îndrăznea

la" de Gh I Iad. Premieră 
TV.

22,55 „24 dc ore".

MIERCURI 12 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex
9,05 Universitatea TV (reluare). 
9,50 Desen animat.

10,00 Curs de limba franceză (lec-

pă-amiază.
17.35 O viață pentru o idee i 

Pavlov (H).
18,05 Timp și anotimp în agricul

tură.
18.35 Muzica — Emisiune de ac

tualitate muzicală.

PROGRAMUL
pentru 

săptâmîna 
viitoare

ția a 11-a).
10.30 Tele-ciuernateca pentru copii 

și tineret (reluare). O Pînza 
în depărtare.

12,00 Telejurnal.
14.. 30 Matineu de vacanță : Poveste

neterminată de Alecu Po
povic i (partea a l l-a).

15.. 30 Tele-școală.
16.30—17,00 Curs de limba engleză 

(lecția a 10-a — reluare)
17.30 Deschide/ea emisiunii dc du-

19,00 Oameni și fapte.
19.15 T r agere a Pro t to ex p res.
19,20 1 001 de seri : „Prințesa Pau

li ița*1 (IV).
19.30 Telejurnal.
20,05 Tele-cinemateca :

„Regele Le ar".
22.15 „24 de orc".
22.30 Campionatul mondial de ho

chei — grupa A : Cehoslova
cia — U.R.S.S. (reprizele a 
11-a și a 11 l-a). Înregistrare 
de la Praga.

JOI 13 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Prietenii lui Așchiuța.
9,35 Ritm, tinerețe, dans.

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 11-a.

10.30 Tele-cinemateca : 
„Regele Lear" (reluare).

12.40 Telejurnal.
15.40 Matineu de vacanță: Tristan 

și 1 solda.
16,30—17,00 Curs de limba germa

nă. Lecția a 10-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du- 

pa-amiază. Emisiune in lim
ba maghiară.

18.30 Confrunt ari.
19,00 Muzică ușoară
19.15 Publicitate
19,20 1 001 de seri: „Prințesa Pău 

mța" (V).
19.30 Telejurnal.
2OJ0O Reflector.
20.15 Tinerii despre ei înșiși.
21,00 Pagini de umor.
21,45 Mai aveți o întrebare
22.30 „24 de orc".

VINERI 14 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Mai aveți o întrebare? (reluare). 
9,50 Interpretul săptămînii; Sofia 

V icoveanca.

10,00 Curs de limba germană. Lec
ția a 11-a.

10.30 Film serial; Scbastien și se
cretul epavei. Episodul Petre
cere la Angela.

11,00 Pagini de umor.
11.45 Bucureștiul necunoscut.
12,05 Telejurnal.
14.45 Matineu de vacanța: Poves

tea lui Barbă-cot.
16,00—17,00 Tele-școală. Columna 

lui Traian (Istoria României) 
Film.

17.30 Deschiderea emisiunii de du- 
pa-amiază. Cît îi Maramu- 
reșu.

17,55 Stop-cadru.
18.20 Arta plastică.
1.8,35 Satul contemporan.
19,00 Oameni și fapte.
19,15 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri i „Prințesa Pău-. 

nița" (VI).
19.30 Telejurnal.
20,10 Film artistic: „Omul orche^ 

tră". Coproducție franco-ita- 
liana.

21.30 Ancheta TV.
22,05 „24 de ore".
22.20 Campionatul mondial de ho 

chei — grtf-pa /î •’ Suedia — 
U.R.S.S. (reprizele a 11-a și 
a lll-a).

SÎMBATA 15 APRILIE

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.. 
9,05 Biblioteca pentru toți.
9,25 Dans și muzica de pretutin

deni (reluare) Folclor din 
Columbia.

9,50 De vorba cu gospodinele.
10,05 Selecțiuni din Promenada du

minicala
11.10 Campionatul mondial de ho

chei — grupa A : Finlanda 
— Cehoslovacia (reprizele a 
Il-a și a Ul-a)

12.15 Telejurnal
15.45 Deschiderea emisiunii de 3h- 

pă-amiaza. Matineu de va
canță

16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe dans.
19,00 Cîntece de cîmpie — versuri.
19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri: „Prințesa Pău- 

nița" (VII).
19.30 Telejurnal.
20.10 Avanpremieră.
20.15 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial i „Invadatorii".
21,5G 1 ele-diveriisment
22.30 Telejurnal
22.45 Săptămîna sportivă.
23,00 Seară de romanțe.
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Steagul roșu

Casa lui Polybios ?

e I

Algeria, Republica Alrica Centra
lă, Congo, Zair, Zambia, Tanzania, 
Sudan, Egipt — opt țări, trei a- 
rabe și cinci aparținînd Africii Ne
gre — constituie tot atîtca etape 
ale călătoriei efectuate timp de a- 
proapc o lună (11 martie — 6 a- 
prilie) dc secretarul .general al 
P.C.K., președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit dc tovarășa Elena 
Ceaușescu pe continentul african.

Poziția României socialiste față 
de aceste țări se înscrie în contex
tul politicii sale externe, care a- 
corda relațiilor cu state în curs de 
dezvoltare o atenție deosebită, fun
damentată pe convingerea că aceste 
state constituie un factor important 
în lupta pentru progres, pentru pro
movarea păcii șt înțelegerii interna
ționale, împotriva colonialismului și 
neocoloniahsmului. Considerînd că 
colaborarea economică, tehnică, ști
ințifică, culturală și în toate cele
lalte domenii dintre state, dintre 
țările socialiste și țările care do
resc să se dezvolte independent este 
esențială pentru progresul fiecărui 
stat în parte, pentru cauza păcii în 
general, România urmărește în ra
porturile sale cu țările în curs dc 
dezvoitare, cărora le aparțin și cele 
opt state vizitate, tocmai asigura
rea avansării lor pe calea progre
sului economic și social, servind în 
același timp cauza luptei antiimpe- 
rialisie. \

Analele raporturilor dintre Repu
blica Socialistă România și țările 
Africii (România întreține în pre
zent relații diplomatice cu 32 de 
state africane) consemnează peste 80 
dc acorduri comerciale, de coopera
re industrială, tehnico-științifică etc. 
In baza unor asemenea aranjamen
te, de natură să asigure cadrul ju
ridic ccl mai adecvat unei extin
deri în perspectivă a schimburilor 
bilaterale, România livrează statelor 
africane, în condiții competitive, in
stalații complexe dc înalt nivel teh
nic din domeniile petrolier și mi
nier, linii dc montaj pentru trac
toare și autocamioane, mașini și 
utilaje pentru sectoarele chimic și 
petrochimic, tractoare și utilaj agri
col, autocamioane, utilaje și mate
riale de construcții, bunuri dc con
sum industriale și alimentare. Schim
burile economice ale României cu 
țările în curs dc dezvoltare iau tot 
mai accentuat forme moderne, avan
tajoase tuturor părților, dc coope
rare directă în producție. Concomi
tent, România furnizează acestora 
licențe, documentații tehnice, know
how, asistență tehnică, pregătește 
personal tehnic pentru exploatarea 
obiectivelor construite, participă cu 
specialiști la executarea dc studii, 
prospecțiuni și explorări geologice 
etc.

Un rol de seamă în extinderea 
cooperării dintre România și sta
tele de pe continentul african au 
avut contactele la diferite niveluri 
între reprezentanții vieții politice, 
economice și sociale, Bucureșiiul fi
ind de nenumărate ori gazda unor 
delegații africane printre care unele 
la cel mai înalt nivel. Vizita tova
rășului Nicolae Ccaușescu a fost 
marcată în acest context tocmai de 
dorința continuării contactelor sta
bilite sau realizarea unor asemenea 
contacte, pentru a imprima noi va
lențe colaborării. Analiza convorbi
rilor purtate, ale căror rezultate sînt 
sintetizate în declarațiile comune 
conduce la concluzia că a fost inau-

gtirat un nou stadiu, calitativ supe
rior, in relațiile dintre România și 
țările vizitate.

Documentele semnate la Alger, 
Bangui, Brazzaville, Kinshasa, Lu
saka, Dar Es Salaam, Karthum și 
Cairo înscriu principiile ce trebuie 
să guverneze relațiile interstatale, 
principii ce găsesc în România so
cialistă un promotor și un apără
tor consecvent : respectarea indepen
denței și suveranității naționale, nea
mestecul în treburile altor țări, e- 
galității în drepturi -și avantajului 
reciproc. Corolarul legic al acestor 
norme îl constituie principiul — 
promovat neabătut de România — 
al excluderii folosirii forței sau a- 
menințării cu forța în relațiile in
ternaționale și reglementarea proble
melor internaționale, — care nu este 
de conceput decît prin participarea 
activă a tuturor statelor, indiferent 
de mărimea și potențialul lor — 
exclusiv pe căi politice prin tra
tative purtate în spiritul respectu
lui reciproc. Tocmai pe baza aces
tor principii se clădesc relațiile Ro
mâniei cu țările africane vizitate, ele 
constituind un exemplu de colabo
rare între popoare libere, dornice să 
decidă ele însele cum să-și rezolve 
problemele, să-și făurească propriul 
destin.

Comunitatea dc vederi în marile 
probleme internaționale ce traver
sează ca un clement esențial docu
mentele semnate în timpul vizitei, 
este pe deplin ilustrată de reafir
marea atitudinii ferme a României 
și a țărilor gazdă împotriva politi
cii de forță și dictat a cercurilor 
imperialiste, colonialismului și neo- 
colonialismului, a solidarității lor cu 
lupta dreaptă a popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian împo
triva intervenției străine. Turneul 
african al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a implicat, totodată, o 
reactualizare pregnantă a necesității 
sprijinirii pe toate căile a mișcărilor 
africane de eliberare din Angola, 
Mozambic, Namibia și Africa de 
Sud (cu reprezentanții acestor miș
cări Nicolac Ceaușescu a avut în
trevederi).

Abordarea situației explozive din 
Orientul Apropiat a prilejuit, și dc 
această dată, evidențierea necesită
ții ca conflictul din această regiu
ne să lie reglementat în spiritul re
zoluțiilor Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 și Adunării 
Generale a O.N.U. din 13 decembrie 
1971. In cuvîntarea rostită la Bucu
rești tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra opiniei, larg împăr
tășită pe plan internațional, că nu 
se poate admite sub nici o formă 
ocuparea de teritorii străine, că tre
buie pus capăt politicii expansio
niste și dc iorță, că trebuie făcut 
totul pentru a se ajunge la o solu
ție rapidă în scopul lichidării con
flictului din această regiune nevral
gică a lumii. Asemănător, a lost 
evidențiată necesitatea de a se lacc 
totul pentru a se crea condiții ca 
populația palestiniană să-și poată a- 
sigura o dezvoltare cconomică-socia- 
lă liberă. Intîlnirea președintelui ro
mân cu Yasser Arafat și alți con
ducători palestinieni dă un plus dc 
greutate poziției României în aceas
tă problemă.

Declarațiile comune semnate de 
România cu țările africane vizitate 
recent de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, denotă, de asemenea, că 
ideile unui sistem de securitate co
lectivă și de cooperare multilaterală 
în Europa, ale dezarmării generale 
și totale, lichidării blocurilor mili-

tare, bazelor militare străine de pe 
teritoriul altor state, retragerea tru
pelor străine în limitele frontiere
lor naționale — constante majore 
ale politicii externe românești — 
se bucură de o largă audiență și de 
sprijinul deplin al interlocutorilor 
africani.

Pretutindeni, solia română de 
pace și colaborare a fost întîmpi- 
nată cu cordialitate, într-o atmosfe
ră de stimă și prețuire, ceea ce în
dreptățește aprecierea că vizita to
varășului Ccaușescu, prin caracterul 
ci deosebit de rodnic, marchează un 
moment de scamă în viața celor 
nouă popoare, un aport substanțial 
la eforturile tuturor forțelor pro
gresiste din lume în lupta lor pen
tru afirmarea independenței popoa
relor, apărarea păcii și cooperării 
internaționale.

Revenind pe pămîntul patriei, to
varășul Nicolac Ceaușescu a fost 
întîmpinat la aeroport de zeci de 
mii de bucureșteni care 
să-și exprime gratitudinea față de 
conducătorul partidului și statului, 
satisfacția deplină pentru succesele 
nobilei sale misiuni de prietenie, 
misiune de profundă însemnătate 
pentru relațiile bilaterale cu țările 
continentului african, pentru întări
rea forțelor anticolonialiste și anti- 
imperialiste, pentru cauza generală 
a păcii, progresului și colaborării 
între popoare.

au ținut

Gheorghe CIOBANU

Za'- I ■

SÎMBAtA 8 APRILIE 1972

@ MONTEVIDEO. La Bi
blioteca Națională din Mon
tevideo a avut Ioc deschide
rea unej mari expoziții a căr
ții și discului românesc, Ia 
care au participat dr. Juan 
Carlos Farobaina, subsecre
tar al Ministerului Educației 
și Culturii, reprezentanți ai 
unor ministere, scriitori.

Lucrările
National

©

CAIRO 7 (Agerpres). — Lucră
rile Congresului Național Palesti
nian au fost reluate, vineri la Cairo, 
informează agenția M.E.N. Au luat 
cuvîntul Yasser Arafat președin-

Pe fronturile de luptă din

SUCCESE ALE TORȚELOR
Vietnamul de sud Tay Ninh, aflat la 80 ki-

Congresului
Palestinian

tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 

’ precum și o serie de conducători 
ai delegațiilor străine participante 
la Congres.

Indochina

PATRIOTICE

E

NAPOLI. La Pompei a fost 
descoperită o casă datînd din 
secolul al ll-lea î.e.n., despre 
care arheologii afirmă că ar 
fi aparținut istoricului grec Po
lybios. Construcția, care este 
tipică pentru vechea localita
te romană, se află în apropi
erea porții orientale a Pompe- 
iului. Frescele ce ornează pe
reții locuinței se află în per
fectă stare de conservare și 
sînt comparabile — ca lumino
zitate și frumusețe - cu cele 
din așa-numitele „Casa faunu
lui" și „Vila misterelor".

Țiței în largul 
coastelor Norvegiei

I î
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VIETNAMUL DE SUD 7 (A- 
gerpres). — Știrile transmise 
de agențiile de presă din Viet
namul de sud evidențiază ata
curile intense ale forțelor pa
triotice la circa 100 kilometri 
nord de Saigon, la Loc Ninh — 
oraș așezat în mijlocul unor 
plantații de arbori de cauciuc, 
ocupate de patrioți. Forțele ina
mice au fost obligate să ceară 
întăriri. Agenția United Press 
International menționează, pc 
de altă parte, că la numai 50 
kilometri nord de Saigon, for
țele armatei populare de elibe
rare au atacat o coloană 
blindate ale armatei 
goneze. De altfel, după 
scrie agenția France Pressc, pa- 
trioții și-au manifestat prezen
ța practic în toate provinciile 
regiunii saigoneze. Se mențio
nează, în acest sens, ocuparea 
unor puncte inamice laț sud dâ

a

de 
saî- 

cum

poziție 
tratatelor
Germaniei 

Polonia
Socialist din® O declarație a Partidului

Berlinul Occidental
® Chemarea adresată deputaților Bu.lesta- 

gului de Congresul Federației „Bundesjugen- 
dring“

BERLINUL OCCIDENTAL 7 
(Agerpres). — Ratificarea trata
telor încheiate de R.F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică 
și Polonia va contribui la îm
bunătățirea în continuare a cli
matului politic în Europa și 
întreaga lume, se arată într-o 
declarație dată publicității de 
conducerea Partidului Social- 
Democrat din Berlinul occiden
tal.

In sprijinul ratificării celor 
două tratate s-au pronunțat, de 
asemenea, reprezentanți ai con
ducerii Partidului Liber-Demo- 
crat din Berlinul occidental.

★
STUTTGART 7 (Agerpres).— 

La Stuttgart a avut loc Congre
sul Federației „Bundesjugen- 
dring“, care cuprinde 16 organi
zații de tineret din R.F. a Ger
maniei, cu 4 milioane membri 
de diferite nuanțe politice. Par, 
ticipanții la congres au discutat

probleme ale lărgirii colaborării 
dintre organizațiile de tineret 
din Europa precum și cu pri
vire la ratificarea tratatelor 
semnate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia. Vorbi
torii au subliniat, cu acest pri
lej, perspectivele pe care le-ar 
deschide această ratificare ti
nerei generații.

Congresul a adoptat o rezo
luție prin care deputății Bun- 
destagului sînt chemați să rati
fice tratatele cu Uniunea So
vietică și cu Polonia.

..ZIUA INIMII"
GENEVA 7 (Agerpres). — 

Organizația Mondială a Să
nătății a marcat la 7 aprilie 
„Ziua internațională a să
nătății" — sub numele de 
„Ziua Inimii1' — printr-un a- 
pel lansat lumii întregi pen
tru măsuri urgente împotriva 
bolilor cardiovasculare — ma
ladii care produc în prezent 
cel mai mare număr de vic
time atît în țările dezvolta
te, cit și în cele în curs de 
dezvoltare. Directorul general

al O.M.S., dr. Marcelino Can- 
dau, a declarat cu acest pri
lej că tema „Inima ta este 
sănătatea ta" a fost aleasă 
pentru sărbătorirea „Zilei in
ternaționale a sănătății" de 
anul acesta, deoarece, în po
fida realizărilor economice, 
viitorul civilizației depinde in 
mare măsură de prevenirea 
bolilor cardiace. In timp ce 
țările dezvoltate au un pro
cent ridicat de mortalitate, 
datorat bolilor de inimă, — 
a subliniat dr. Candau — ță-

rile mai puțin dezvoltate su
feră de pe urma afecțiunilor 
reumatice ale inimii, datorate 
proastelor condiții de viață 
și de igienă. Ambele tipuri 
de boală încep cel mai ade
sea în timpul copilăriei, și 
prevenirea lor trebuie să în
ceapă încă clin copilărie, a 
afirmat dr. Candau, adăugind 
că opinia curentă, potrivit 
căreia bolile cardiovasculare 
sînt un rău inevitabil al 
verstelor mijlocii și înaintate, 
este falsă.

@ Hermann Axen și Paul 
Verner, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al 
P.S.U G., au avut o întrevedere 
cu Luis Carlos Prestes, secre
tar general al C.C. al Partidu
lui Comunist Brazilian, condu
cătorul unei delegații t 
P.C. Brazilian aflate 
în R.D. Germană.

Cele două părți au 
probleme actuale ale 
internaționale, precum 
bleme privind 
P.C.
social în 
socialistă 
Germană 
Ia cauza 
ropene.

a C.C. al 
în vizită

discutat 
situației 
și pro

dusă de 
progres

lupta 
Brazilian pentru

Brazilia, construcția 
desfășurată în R.D. 

și aportul acestei țări 
păcii și securității cu

gătură cu a 25-a aniversare a 
Republicii în România și a 50-a 
aniversare a constituirii U.R.S.S.

contribuție, în această etapă i- 
nițială, la reducerea tensiunii".

Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană informează că 
Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de miniștri al R.P.D. 
Coreene, a primit delegația Or
ganizației pentru eliberarea Pa
lestinei, condusă de Abu Nidal, 
care se află intr-o vizită în 
R.P.D, Coreeană.

Intre delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și 
o delegație coreeană au avut 
loc convorbiri în cadrul cărora 
au fost discutate probleme de 
interes comun, informează 
A.C.T.C.

@ William Whitelaw, secre
tar de stat pentru Irlanda de 
Nord al guvernului Marii Brita
nii, a anunțat vineri eliberarea 
a 73 dintre cetățenii nord-irlan- 
dezi internați fără judecata în 
legătură cu tulburările din Ul
ster. Whitelaw, numit în func
ția sa în cadrul măsurilor prin 
care a fost impusă conducera 
directă a guvernului de Ia Lon
dra asupra Ulsterului, a decla
rat că botftrîrea constituie „o

g Corespondentul Agerpres, 
Laurențiu Duță, transmite: La 
Moscova a fost semnat planul 
de lucru privind colaborarea de 
creație dintre Uniunea artiști
lor plastici din Republica So
cialistă România și Uniunea 
artiștilor plastici din U.R.S.S., 
pe anii 1972—1973.

Planul prevede, printre alte
le, prezentarea și popularizarea 
reciprocă a operelor de arta 
plastică din cele două țari, or
ganizarea de manifestări în le-

©■ Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită la 
Bagdad, a avut o întrevedere cu 
Ahmed Hassan al-Bakr, preșe
dintele Republicii Irak, secre
tar general al Conducerii Parti
dului renașterii socialiste ara
be (B.A.A.S.). După cum rela
tează agenția T.A.S.S., convor
birea a prilejuit un schimb de 
păreri în probleme de interes 
reciproc pentru cele două țări.

i

Redacția și administrația ziarului 1 Petroșani, strada Republicii Nf. SO, telefon I 1662

orașul 
lometri de Saigon.

In zona fostei capitale impe
riale Hue, artileria forțelor pa
triotice a bombardat din nou 
bazele „Bastogne" și „Birmin
gham", ultima aflată la numai 
11 kilometri de oraș. In zona 
Platourilor înalte, s-au desfășu
rat lupte în jurul bazei Tan 
Canh, în apropiere de Dak To.

In provincia Quang Tri, conti
nuă atacurile forțelor armatei 
populare de eliberare în apro
pierea capitalei provinciei, an
gajamentele cele mai puternice 
fiind semnalate în două oiînrte 
situate la 6 și, respectiv, 4 ki
lometri de oraș. Dintre zonele 
de luptă intensă din această 
parte a Vietnamului de sud sînt 
reliefate cele de la Dong Ha — 
unde a.u fost doborîte cinci 
parale de zbor americane
saigoneze — și malurile rîuJui 
Cua Viet.

Un purtător de cuvînt al co-

mandamentului american de la 
Saigon a anunțat că avioanele- 
gigant „B-52“ au continuat bom
bardamentele în zonele Quang 
Tri și Koutum.

OSLO. Geologii care prospec
tează resursele naturale ale 
platformei continentale din lar
gul coastelor Norvegiei au des
coperit importante rezerve de 
țiței. Potrivit primelor apreci
eri, prin exploatarea respecti
velor zăcăminte se va putea 
obține o producție zilnică de 
10 000 de barili.

Explozii și victime
NEW YORK. Opt muncitori, 

între care cinci femei, au mu-

rit și alți patru au fost dați dis
păruți după ce trei explozii au 
distrus una din secțiile unei 
întreprinderi chimice din corn, 
plexul industrial situat în apro
pierea capitalei statului Texas 
Dallas. Cauzele acestor explo
zii nu au putut fi încă stabilite.

Laos

a-
Și

XIENG QUANG 7 (Agerpres). 
—r Postul de radio Khaosan Pa- 
thet Lao a anunțat noi succese 
înregistrate în acțiunile desfă
șurate de forțele patriotice Iao- 
țiene în regiunea Văii Ulcioa- 
relor, Sam Thong, Long Cheng 
și în zona situată de-a lungul 
șoselei nr. 23. în partea de sud 
a Laosului

Potrivit unor date prelimina
re, în cursul lunii martie a.c., 
forțele patriotice din Laos au 
scos din luptă pește 2 400 de 
militari inamici, au doborît 28 
de avioane, au distrus un mare 
număr de vehicule militare și 
au capturat numeroase locali
tăți deținute anterior de forțe
le inamicului.

Remaniere guvernamentală in Anglia
- Pri-
Edward

I.ONDRA 7 /Agerpres). 
mul ministru britanic, 
Heath, a procedat vineri la o re
maniere guvernamentală și a între
prins unele modificări in structura 
organelor de conducere ale partidu
lui de guvernămînt. Astfel, lordul 
Carrington, care continuă să rămî- 
nă ministrul apărării, a fost numit 
președinte al Partidului Conserva
tor, înlocuindu-1 în acest post pe 
Peter Thomas. Robert Carr, fostul 
ministru al muncii, a preluat func
ția de lord președinte al Consiliu
lui Privat și lider al Camerei Co
munelor, funcție deținută anterior 
de W illiam Whilelaw, recent numit

secretar de stat pentru problemele 
Irlandei de Nord. Ministerul Mun
cii va fi condus de Maurice Mac 
Millan, anterior ministru adjunct de 
finanțe. Comentînd aceste măsuri 
și subliniind în special crearea a 
șase noi posturi ministeriale — în
tre care patru pentrui Irlanda de 
Nord — agenția France ~ 
afirmă că ele reflectă
guvernului conservator 
întări pozițiile în
ficilelor 
nevoii 
prezent : 
aderarea ...........,.. __
din Irlanda de Nord.

Pressc 
intenția 

de 
contextul 

probleme cărora 
să le faca față 
rata ridicată a șomajului, 
la Piața comună, situația

a-și 
di- 

este 
în

Declarația guvernului R.D. Germane 
privind problemele dezarmării

BERLIN 7 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Dcjtt, transmi
te : o declarație a guvernului 
R.D.G., adresată Conferinței 
pentru dezarmare de la Gene
va, salută rezultatele obținute 
pînă în prezent în cadrul Co
mitetului pentru dezarmare. To
todată, guvernul R.D.G. se pro
nunță pentru căutarea unor noi 
căi și mijloace în vederea creș
terii eficienței tratativelor pri
vind dezarmarea, printre care 
convocarea conferinței mondia-—- - - - - - - - -

le pentru dezarmare. „Aceas
tă conferință — se arată în de
clarație — ar putea uni efortu
rile statelor pentru eliminarea 
înarmărilor și dezarmare. Ea ar 
putea să dea noi impulsuri lu
crărilor Comitetului; pentru de
zarmare".

♦

Ruperea relațiilor

SPORT•SPORT
SCURTE ȘTIRI

O PARIS. — Federația franceză 
de lotbal a comunicat componența 
echipei de tineret care va întîlni 
duminică 9 aprilie la Le Havre se
lecționata similară a României.

Iată „ll“-le francez: Bertrand 
Dcmanes (de la clubul Nantes), Do- 
mencch (Lyon), Gardon (Nantes), 
Burkhardt (Strasbourg), Vanucci 
(Sochaux), Jouve (Nisa), Jodan 
(Reims), P. Revelli (St. Etienne), 
Piasecki (Metz), Lacombe (Lyon), 
Lechantrc (Sochaux).

Ca rezerve figurează Barth (Metz), 
Brass! (Marsilia) și Berdoll (Angers).

Q VARȘOVIA. — Echipa ceho
slovacă de fotbal Spartak Trnava, 
aliată în turneu în Polonia, 
cat cu formația Ruch 
Partida s-a încheiat la 
0—0.

a ju- 
Chovzow. 
egalitate :

Q MADRID. — In 
spaniolă Leon 
rile turneului 
campionatul european de baschet 
(juniori), programai în luna iulie la 
Zadar (Iugoslavia).

In prima zi a competiției, echi-

localitatea 
au început întrece- 

de calificare pentru

HOTARE
pa Poloniei a surclasat cu 106—60 
(42—29) selecționata Suediei, iar re
prezentativa Spaniei a învins cu sco
rul de 87—51 (59—25) formația 
Angliei.

0 PRAGA. — Echipa feminină 
de baschet T.T.T. Riga a cîștigat 
pentru a 12-a oară consecutiv „Cupa 
campionilor europeni". In 
retur al finalei competiției, 
balistele sovietice au întîlnit 
ga formația locală Sparta 
a învins-o cu scorul de 
(40—28).

In prima manșă a finalei, dispu
tată la Riga, baschetbalistele sovie
tice au cîștigat cu scorul de 80—59

meciul 
baschet- 
la Pra 
pe care 
86—59

0 BELGRAD. — A început tur
neul zonal de șah (pentru campio
natul mondial) de la Vrnjacka Ban
ja. După două runde conduc Bo- 
boțov (Bulgaria), Malich (R.D.G.), 
Przybil (Cehoslovacia) cu 1,5 punc
te. Reprezentantul României la a- 
cest turneu Victor Ciocîltea 
trerupt partida din 
iar în runda a doua 
Boboțov.

a m- 
prima rundă, 
a remizat cu

Înaintea meciului de
Meciul România — Franța pro

gramat sîmbătă 8 aprilie pe marele 
stadion „23 August" are multiple 
semnificații pentru fotbalul româ
nesc. Mai întîi, este primul joc o- 
ficial al „tricolorilor" din acest an 
(ca și al francezilor) și el repre
zintă începutul efectiv al pregăti
rilor pentru, dubla întîlnire cu re
prezentativa Ungariei din sferturile 
de finală ale campionatului Euro
pei. In același timp, partida arc un 
caracter dc revanșă pentru Că în ul
timele două întîlniri cu reprezentan
ții „cocoșului galic" aceștiq au ob
ținut două victorii, la zero. Djttă 

Ifiind valoarea certă a fotbaliștilor 
francezi, meciul va constit/ii un sc-

rios test pentru echipa noastră na
țională. Este pentru prima dală clnd 
la noi un joc inter-țări se dispută 
(la cererea forului francez) intr-o 
sîmbătă. In fine, ca moment cu 
caracter istoric, aceasta partidă, are 
loc după 50 de ani de la prima 
întilnire internațională disputată Ea 
București, după primul război mon
dial (la 9 aprilie 1922: București 
— Belgrad 2—2)..

Roate aceste semnificații, ca și 
perspectivele unui spectacol fotbalis
tic de bună calitate fac din al 
258-lea meci al selecționatei noas
tre A și al 338-lea joc al Franței, 
un eveniment sportiv cu larg ecou 
printre amatorii de fotbal. Desigur

VIETNAMUL DE SUD — 
Tînăra Nyuyan Thi Yen, vo
luntară din compania a 2-a a 
Tineretului Voluntar pentru 
Eliberare din Vietnamul de 
sud, străbate împreună cu ca
marazii săi drumuri dificile 
pentru a transporta cu bici
cleta cite 250 de kg de ali
mente odată pe linia frontu
lui, provincia Thua Thien, re
giunea Quang Tri.

diplomatice dintre 
Egipt și iordania
CAIRO 7 (Agerpres). — Cabi

netul egiptean, reunit la 6 aprilie 
sub președinția lui Anwar Sadat, 
a hotărît ruperea relațiilor diploma
tice ale Republicii Arabe Egipt cu 
Iordania.

★
Kamal Khelil, subsecretar de stat 

la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.E., l-a convocat, joi, pe însăr
cinatul cu afaceri iordanian la Cai
ro, comunicîndu-i în mod oficial 
această botărîre, anunță agenția 
M.E.N.
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Mulțescu» in centrul
liniei de atac a reprezen
tativei române de tineret

Mîine la Le Hâvre, pitorescul 
port francez la Marea Mînecii, 
reprezentativa de tineret a Ro
mâniei va întîlni selecționata 
similară a țârii gazdă. Pentru 
această a doua partidă din pal
maresul celor două echipe (pri
mul joc a avut loc in aprilie 
1970 și s-a încheiat cu rezul
tatul de 0-0), antrenorul tine
rilor fotbaliști tricolori, Cornel 
Drăgușin, a alcătuit un lot de 
15 jucători care, deja de ieri, 
au luat... calea aerului înspre 
Franța.

„Unsprezecele'’ preconizat să

aliniat pe terenul din Lefie
Hâvre este alcătuit din : Vidac 
- Jurcă, Smarandache, Oltea- 
nu, Mateescu - Gergely, 
lony - Sima, Mulțescu, 
Georgescu, Cassay.

Remarcăm cu satisfacție 
zenta tînărului atacant al 
lui, GHEORGHE MULȚESCU in 
centrul liniei ofensive a repre
zentativei României și fiind la 
debutul său în „vizorul" selec
ționerilor, să-i dorim o vertigi
noasă creștere valorică și... la 
mai mare 1

B6- 
D.

pre-
Jiu-

V. T.

Performanță pugifistică
Intre 1 și 2 aprilie, în pito

reasca
Muscel, sub egida Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologi
ei, s-a disputat turneul final de 
box al campionatului școlilor 
profesionale din ramurile mine 
și petrol. La această pasio
nantă întrecere a „sportului no

localitate Cîmpulung-
bil" și-au trimis reprezentan
ții - calificați inițial în turne
ele zonale - mai multe orașe 
din țară, intre care : Baia Ma- 

Cîmpina, Motru, Dr. Petru 
Groza, Cimpulung-Muscel și Lu- 
peni.

Reprezentanții municipiului 
nostru - elevii prof. Petre Bilț

re,

și ai inimosului antrenor Nico- 
lae Barbu - au avut o compor
tare peste așteptări, reușind în 
final să ocupe locul I pe e- 
chipe și să obțină titlul de 
campioană pe minister. Astfel, 
în urma deciziilor dictate de 
către arbitrii galelor - decizii 
validate sub competenta îndru
mare a observatorului F.R. de 
Box, Constantin Duțu - 5 pu- 
giliști lupeneni, etalînd un box 
de o frumoasă și totodată e- 
ficace ținută tehnică, au ieșit 
din ring cu capul sus, in pos
tura de campioni

lată-i și pe merituoșii boxeri 
ai „citadelei profesionale 
Braia : juniori I : categ. 51 
Constantin Dini (locul I) ; 
teg. 54 kg. Martin Szolosi 
I) ; categ. 57 kg. Ștefan Azam- 
firei (loc I) ; categ 48 kg. Pe
tre Tomc (loc II) ; categ. 60 
kg. Ovidiu Tudor (loc II) Juni
ori II : categ. 71 kg. Adnan A- 
gachi (loc I): categ 75 kg Dumi
tru Groza (loc I) ; categ. 57 
kg. Ion Buciii (loc II) : categ. 
63,500 kg. Gheorghe Lupoaie 
(loc II).

De remarcat că majoritatea 
victoriilor au fost obținute prin 
abandon sau K.O.

O performanță excelentă, ce 
face cinste elevilor școlii, a că- 

■ rei conducere a înțeles să a- 
corde tot sprijinul unei bune 
desfășurări a pregătirilor echi.- 
pei.

din 
kg. 
ca- 
(loc

I. ȚABREA

fotbal România-Franța
că în primul rînd suporterii repre
zentativei noastre vor să-i revadă 
pe jucătorii care au reușit remar
cabila performanță de a se situa 
între primele opt țări din Europa 
șl. bineînțeles, să-i vadă jucîncl la 
fel de bine ca în partidele, încă 

cu Ceho- 
și-i a- 
xtsupra 

au de 
.labilii un a-

vii în memoria tuturor, 
slovacia și / ara Galilor să 
platule pentru o victorie 
Franței. Fotbaliștii români 
luat o revanșa și de r< 
vantaj în favoarea lor în palmare
sul jocurilor România — Franța. 
Pîna acum, România a înscris doua 
victorii la activ : 6—3 la 12 iunie 
1932 la București și 2—1 la 22 
martie 1967 la Paris, iar echipa

Franței tot atîtca : cu 1—0 la 30 
aprilie 1969 la Paris și cu 2—0 la 
28 aprilie 1970 la Reims. Toți iu
bitorii de fotbal speră că RĂDU- 
CANU, DINU, SATMAREANU, 
DUMITRU, NUNWEILLER 17, 
DEMBROVSCHI, LUCESCU (care 
cu acest prilej susține al 35-lea său 
joc internațional) și ceilalți inter
naționali români le vor oferi satis
facția revanșei.

Echipa Franței se bucură in Ro
mânia de bune aprecieri pentru fot
balul practicat de internaționali re- 
putați ca fundașii DJORKAEFF și 
BOSQU1ER, mi jlocașii MICEI El. și 
MEZY, înaintașii REVELLI, LOU- 
BET sau GEORGES LEGII. Păs-

trînd un nucleu de bază de cîțiva 
ani, antrenorul federal GEORGES 
BOULOGNE a reușit sa creeze un 
ansamblu sudat, cu acțiuni tehnice 

■ de finețe și manevre tactice inge
nioase, totul bazat pe vivacitate și 
rapiditate, dublat de un accentuat 
angajament fizic, jucătorii francezi 
sînt tehnici dar știu să folosească la 
fel de bine calitățile lor atletice și 
să se „bata" pentru rezultat, așa 
cum au făcut anul trecut la Buda
pesta unde au reușit un excelent 
1—1 cu selecționata Ungariei, lată 
de ce echipa Franței va fi un par
tener redutabil pentru reprezentati
va României, iar meciul care va 
începe la ora 16,30 va fi condus 
de a brigadă de arbitri iugoslavi t 
]. SJ RMF.CKI la centru, I. FRAN
KO] 7C7 și M. KOVACEV'lCl. la 
tușă.
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