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ILE ECONOMICE
■ bntrul activității

m îfltîmmnarea zilei de 1 Mai
în frunte

organizațiilor de partidIB

Recenta adunare a activului 
Gomiitetului județean de par
tid — despre care am relatat 
ia timp în ziarul nostru și 
©are a analizat pe larg, cu pro
funzime, modul în care sînt 
traduse în viață sarcinile ce 
revin județului Hunedoara pe 
baza hotărârilor Congresului al 
X-lea al partidului, ple
narelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
hotărîrii Conferinței județene 
de partid — a elaborat un bo
gat și cuprinzător plan de mă
suri care stabilește sarcinile 
esențiale și jalonează princi
palele direcții ale activității 
organelor și organizațiilor de 
partid din județ pînă la viitoa
rea conferință județeană de 
partid. Transpunerea în viață 
a acestui program ridică răs
punderi deosebite în fața or
ganelor și organizațiilor de 
partid din Valea Jiului care 
sînt chemate să-și aducă un a- 
port din ce în ce mai sporit la 
dezvoltarea economică, socială 
și culturală a țării, la înfăp
tuirea politicii partidului.

Poporul nostru s-a obișnuit 
să consemneze ca un fapt deo
sebit de pozitiv că între vorbele 
și faptele partidului, între pla
nurile elaborate și înfăptuirea 
lor există o concordanță depli
nă. Sub conducerea partidului, 
a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae

Ceaușescu. poporul nostru a în
deplinit în mod exemplar sarci
nile stabilite pentru 
anterior, a realizat 
prevederile primului 
tualului cincinal.. La 
făptuiri de seamă care au 
dicat România socialistă pe 
culmi ale civilizației și-au adus 
un aport de seamă și oamenii 
muncii din Valea Jiului. în pri
mul rînd minerii, detașamentul 
încercat al clasei muncitoare.

Prevederile stabilite de ple
nara comitetului județean de 
partid în spiritul indicațiilor 
conducerii partidului, al Con
gresului al X-lea și al plenare
lor C.C. al P.C.R, care au avut 
loc după acest Congres, sînt 
menite să sporească contribuția 
oamenilor muncii din județul 
Hunedoara — județ cu o pon
dere industrială remarcabilă în 
ansamblul economiei naționale 
— la înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice stabilite pen.tru actu
alul cincinal. In realizarea e- 
xemplară a acestor sarcini mi
nerii Văii Jiului au un cuvînt 
greu de spus. Pianul de măsuri 
elaborat do plenara comitetului 
județean de partid stabilește 
sarcini concrete cu privire Ia 
folosirea capacităților de pro
ducție atît în domeniul indus
triei cit si în construcții. Orga
nizațiile de partid și comitetele 
oamenilor muncii sînt chemate

Mateescu, preotul comunei Scor
nicești, Gheorghe Popescu, în
vățător pensionar, Nicolae Ma
rinescu, vechi prieten al defunc
tului, pensionarul Constantin 
Georgescu din comuna Vedea, 
satul Vața, județul Argeș 
și Ion Nițulescu, primarul 
comunei, care au adus un 
ultim omagiu celui care a fost 
Andruța .Ceaușescu, născut și 
crescut pe pământul Scorniceș- 
tilor, omul care a dat societății 
întreaga sa putere de muncă, 
pe proprii săi copii în frunte cu 
primul cetățean al Patriei și 
cel mai vrednic fiu al poporului 
nostru. Părinte al unei nume
roase familii, Andruța Ceaușes- 
cu a trebuit să muncească din. 
greu pentru a asigura existen
ța zilnică a copiilor, dar în toa
tă activitatea sa. el a fost con
dus de simțul muncii cinstite, 
de dragoste față de popor și 
patrie, simțăminte pe care le-a 
transmis din plin, de la cea 
mai fragedă vîrstă și urmașilor 
săi.

După mitingul de doliu, si
criul cu corpul neînsuflețit al 
lui Andruța Ceaușescu este pur
tat pe brațe de membrii fami
liei și așezat, după obiceiul lo
cului, pe un car mortuar, tras 
de patru boi. Carul, cu sicriul 
înconjurat de flbri, pornește 
spre Cimitirul comunal, unde a 
avut Ioc înhumarea.

In fruntea cortegiului se află 
portretul îndoliat al defunctu
lui, coroanele și jerbele de flori. 
De-a lungul șo!selei comu
nale pe care o străbate corte
giul funerar în drum spre cimi
tir se aflau mii și mii de cetă
țeni care au ținut să aducă un 
ultim și vibrant omagiu celui 
dispărut.

le consiliului popular județean, 
Petre Dănică, prim-secretar al 
Comitetului județean Vîlcea al 
P.G.R., președintele consiliului 
popular județean, și Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean.

Au fost depuse coroane Și 
jerbe de flori din partea fami
liei, din parte familiilor mem
brilor și membrilor supleanți ai 
Comitetului Executiv al ~ 
P.C.R., precum și din 
unor prieteni apropiați.

Au fost, de asemenea, 
coroane de flori din partea Co
mitetului comunal de partid și a 
Consiliului popular comunal — 
Scornicești, a Comitetului jude
țean Olt, al P.C.R. și a Consi
liului popular județean, a co
mitetelor județene de partid și 
a consiliilor populare județene 
Argeș, Dolj și Vîlcea, din partea 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, a 
unor ministere Și instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești, din partea șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, a unor întreprinderi 
industriale și unități agricole, u- 
nități militare, școli.

In jurul catafalcului au stat 
de gardă membri ai Co
mitetului județean Olt al P.C.R. 
și ai Consiliului popular ju
dețean, ai Comitetului comu
nal de partid Scornicești și ai 
Consiliului popular comunal, 
consăteni ai defunctului, prie
teni apropiați.

După serviciul religios, ofici
at de episcopul Rîmnicului și 
Argeșului, Iosif Gafton, și un 
sobor de preoți din comuna na
tală și din alte comune înveci
nate, începe mitingul de doliu.

Au luat cuvîntul Constantin

Luni, 17 aprilie, locuitorii co
munei Scornicești din județul 
Olt și, alături de ei, mii de să
teni din comunele apropiate — 
Pbboru, Potcoava, Tătulești, Spi- 
neni, Optași-Măgura, Priseaca, 
Valea Mare —, din alte comune 
ale județelor învecinate — Ar
geș, Dolj, Vîlcea — au condus 
Pe ultimul său drum pe Andru
ța Ceaușescu, tatăl secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

încă din cursul după-amiezii 
de duminică și în dimineața zi
lei de luni, consătenii lui An
druța Ceaușescu din Scornicești, 
alți oameni ai muncii din satele 
și comunele din împrejurimi, 
care l-au cunoscut și apreciat 
pe cel a cărui viață a fost 
un exemplu de muncă și dărui
re familiei sale, obștei, în mij
locul căreia a trăit și pe care 
a slujit-o cu devotament, i-au 
adus Un ultim omagiu, trecînd 
prin fața catafalcului așezat în 
casa sa țărănească, îndoliată, 
din comuna natală.

La funeralii participă tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
membri ai familiei, precum și 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția. Emil Bodnaraș, Virgil 
Trofin, cu soția. Constantin 
Pîrvulescu, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, prieteni Și cunoscuți ai 
defunctului.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Constantin Sandu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., președin
tele consiliului popular jude
țean, Constantin Băbălău, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., președinte-

C.C. al 
partea

depuse

Colectivul condus de tînărul inginer Constantinescu Sil
viu al sectorului prelucrare de la preparația Petrila se află 
în fruntea celorlalte. Acest harnic colectiv întîmpină Ziua 
muncii cu un frumos buchet de realizări în producție. De la 
începutul anului, el a produs, peste prevederile planului, 
1 647 tone brichete (ovoide), a îmbunătățit calitatea acestora 
cu 3,4 Ia sută față de STAS și a obținut economii Ia prețul 
de cost în valoare de 97 000 lei. La acesto rezultate s-a a- 
juns ca urmare a folosirii cu randament sporit a instalați
ilor, agregatelor, și a timpului de lucru. Totodată; prin mon
tarea unei benzi înclinate în carboniz,are, înlocuirea valțuri- 
lor Ia presa de brichete nr. 2 și mărirea capacității de încăl
zire la topitorul de smoală nr. 3 și alte perfecționări aduse 
procesului tehnologic de prelucrare a cărbunelui s-au creat 
condiții optime pentru realizarea și depășirea planului și în 
viitor. La obținerea acestor succese au contribuit îndeosebi 
schimbul condus de maistrul Alexandru Felea, echipele con
duse de Aurel Ciauș, Pavel Damianoiu, Constantin Bușoiu, 
precum și cele de la întreținere conduse de Henrich Lorentz 
și Cornel Ursa sub îndrumarea maistrului de întreținere Io
sif Maior.

să asigure creșterea în anul 
1972, față de 1971, a gradului 
de utilizare a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor din dota
re. La uzinele de preparare a 
cărbunilor indicii extensivi — 
așa cum prevede planul de mă
suri — vor crește în acest an cu 
1,5 la sută față de realizările 
anului 1971. Până ia sfîrșitul a- 
nului 1972, parametrii tehnico- 
economici proiectați la instala
ția de brichete de la Coroești 
urmează, de asemenea, să fie 
realizați în întregime. Comite-

Emilian DOBOȘ 
corespondent

(Continuare in pag. a 3-a)

cincinalul 
și depășit 
an al 
aceste

ac- 
în- 
ri- 

noi

(Agerpres).

Expoziția de lucrări practice a elevilor

Deși expoziția cu vînzare, 
nizată de Școala generală nr. 
Petroșani, a fost deschisă 
două săptămâni, aceasta continuă să 
stea în atenția părinților și a ce
tățenilor din oraș. Numai în ulti
mele zile ea a fost vizitată de 
circa 300 de persoane, care, au cum
părat numeroase obiecte executate 
de elevii claselor a IX-a și a X-a 
sub conducerea profesorilor-maiștri

orga-
1 din
acum

REALELOR TALENTE DIN ȘCOALAfl

deschiderea expoziției! elevele Anto- 
neta Tăbăcaru din clasa a IX-a și 
Rodica Vîrzob din clasa a X-a au 
îndrumat vizitatorii dîndu-le expli
cațiile necesare asupra confecționării 
exponatelor.

Expoziția de lucrări practice cu 
vînzare a Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani va mai sta 
în ziua de joi 20 
orele 10 și 15.

Maria Sulu și Vasile Stan.
Printre exponatele ce rețin aten

ția vizitatorilor se numără saltele 
și plapume pentru copii, fețe de 
masă cu motive naționale, șervețele 
și prosoape, săculețe cu motive 
populare, carpete, batiste, pernițe 
pentru ace, scaune pentru copii, lo- 
peți, cuiere etc. executate de elevii 
claselor amintite în atelierele de 
lucrări practice școlii. De la

deschisă pînă 
aprilie, între

de

I. MUSTAȚA

Zilele trecute, în 
port din Petroșani

veți putea citi:

Iile POMANA,
corespondent

PETRI LA. Comunistul 
Iosif Ghedcon împărtășind „din. 
secretele strungăriei tinerei ucenice 

Silvia Danciulescu.

La Exploatarea minieră Lonea

NOTE PE PORTATIV

e
pe X... Ați înțeles

UN GRUP OMOGEN Șl UN MOD
PROPRIU DE EXPRIMARE ARTISTICA

X

T. SPATARU

Dem. D. IONAȘCU(Continuare în pag. a 3-a)
rAu înflorit magnoliile în parcul din Petroșani...

CRONICA MECIULUI DE 
FOTBAL JIUL — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV

spui f
și formez an

O VICTORIE LIPSITA DE 
STRĂLUCIRE — HAND
BAL FEMININ

cu aceeași 
deschizînd

DE CE NU A JUCAT 
STOIAN ?

REZULTATELE TEHNI
CE, CLASAMENTUL

INFORMAȚII UTILITA
RE

urgenta. Con
cursul se va desfășura cum s-a 
stabilit, dar la urmă îl angajezi

UN NOU CONCURS AL 
GAZETELOR SATIRICE 
DIN JUDEȚ

AFLAM DE LA ORGA
NELE DE ORDINE

cheamă X și... 
și!
o profesie...

A

In ziarul nostru de miercuri

® Articolul „Munca organizatorică 
partid" — la nivelul sarcinilor actuale.

® Rubrica „România socialistă în imagini și 
fapte".

® Reportajul „La poalele Vîlcanului".
® Rubricile : „Informații utilitare", „Din să

lile de judecată".
® In ziar veți putea, de asemenea, urmări 

cele mai proaspete telegrame externe sosite 
prin telex, informații și reportaje despre eveni
mentele interne și internaționale petrecute în 
ultimele 24 de ore.

I

I

I.

A

Im execuție

cartierul Acro- 
au început lu

crările de fundație la blocul din pa
nouri mari prefabricate E 3—3, cu 
90 apartamente. Pentru ridicarea a- 
cestui bloc a fost necesară monta
rea macaralei de 110 tone — mo
dernizată pentru montarea panouri
lor mari. In acest scop, echipa de 
montări macarale a întreprinderii de 
produse secundare și prestații Live- 
țeni, condusă de comunistul Ioan 
Fleișer împreună cu muncitorii loan 
N. Ioan și Traian Furdui, au de-

pus un efort susținut, lucrînd „la zi 
lumină" pentru ca acest utilaj să 
intre în funcțiune în ziua de 11 
aprilie a. c. Apreciem' faptul că 
micul colectiv de montori s-a ținut 
de cuvînt, depunînd un efort sus
ținut pentru ca macaraua să intre 
la timp în funcțiune. Sectorul nos
tru se mîndrește cu asemenea oa
meni, care ajută în mod efectiv la 
înălțarea apartamentelor în Valea 
Jiului.

Izvorîte din cerințele ridicate în 
fața tuturor organizațiilor de partid, 
din țara noastră, de istoricele „teze 
din iulie" pentru generalizarea tra
dițiilor, însușirilor și spiritului mun
citoresc, pentru îmbunătățirea acti
vității ideologice, educative și for
marea unei înalte conștiințe socia
liste a tuturor salariaților, acele 
cursuri nemijlocit practice de la 
mina Lonea, cărora li s-a dat de
numirea de dirigenție muncitorească 
au acumulat pînă în prezent, ca 
timp, cîteva luni bune de activi
tate, iar ca sinteză a experienței o 
vizibilă eficiență prin influența
rea morală, pozitivă, asupra colecti
vului minei. Fără îndoială, înainte 
de a conchide o concluzie de an
samblu, este bine se arătăm că pen
tru ridicarea acestor cursuri de e- 
tică muncitorească la ceea ce și-au 
propus animatorii lor, sînt încă 
multe de făcut. Cu toate scăderile, 
inerente unei acțiuni inedite, ori
ginale, rămîne un mare merit al 
organizatorilor ei de a fi pornit pe 
un drum al educației înarmați nu
mai cu cunoștințe practice, de a fi 
hotărît să desăvîrșească minuțiosul 
proces educațional al salariaților — 
prin muncă și pentru muncă — un 
proces de durată căruia un nucleu 
de comuniști îi acordă concretețe, 
vitalitate și o cotidiană eficiență.

Meritul animatorilor dirigenției

3
muncitorești este, putem spune, du
blu. O primă constatare trebuie să 
o înscriem pe aceea de a fi des
coperit, iar apoi valorificat, un pre
țios timp al minerilor, care pînă a- 
tunci era risipit. In sala de apel a 
minei prin natura lucrurilor erau 
risipite între 15—20 de minute îna
inte de intrarea în subteran, că
rora aparent nu li se găsea o între
buințare potrivită. Și totuși, această 
întrebuințare (este vorba de o va
lorificare cu adevărat superioară a 
timpului) a fost în cele din urmă 
găsită. In aceste prețioase minute 
se desfășoară, într-un mod concen
trat, ora de dirigenție muncitoreas
că, atunci are loc lecția de muncă 
predată cu competență de practicie
nii sectoarelor, ascultată și asimi
lată cu interes de minerii tineri sau 
vîrstnici. La sfîrșitul lecției, chiar 
dacă au fost săvîrșite scăpări pe ca
re un specialist al procesului de 
învățămînt le-ar evita, minerii în
cep o zi de muncă înarmați cu o 
experiență în plus. Astfel, influen
țarea morală, pozitivă înrîurcște zi 
de zi, atitudinea lor față de mun
că, sporește capacitatea lor de a 
înțelege cum trebuie să muncească, 
dar, mai ales, pentru ce este nece
sar să-și sporească eforturile.

Cea de-a doua constatare, al doi
lea merit al dirigenției, precumpă
nește asupra întregii activități ideo-

logice, de educație comunistă a 
membrilor de partid. Ora de diri- 
genție muncitorească nu se oprește 
la discuțiile dinaintea intrării în 
subteran. Ea continuă, cu multe alte 
prilejuri, situîndu-se prin multe for
me în avangarda altor activități, 
menite, de asemenea, să desăvîr- 
șească un proces educativ, forma
tiv. Luînd ca exemplu doar aduna
rea generală a organizației de ba
ză, constatăm o influențare recipro
că între două forme educative : du
pă ce a împrumutat spiritul de dez
batere nemijlocit practică, a feno
menelor vieții de producție, ora de 
dirigenție muncitorească a restituit 
adunării generale — unei alte școli, 
de factură superioară — zeci de 
cursanți, membri de partid, înar
mați cu experiența cotidiană a mun
cii căreia îi găsesc- sensurile ple
nare ale conținutului ei politic.

O vizită la mina Lonea, în di
mineața unei zile de muncă, ne-a 
dat prilejul să cunoaștem la fața 
locului întreaga desfășurare a di- 
rigenției muncitorești. In jurul orei 
5, sala de apel a minei cunoștea un 
freamăt continuu. Apoi, liniștea s-a 
așternut pe nesimțite. A început ora 
de dirigenție muncitorească. In cen
trul nucleelor formate pe sectoare 
ne-au fost recomandați primii di- 
riginți — maiștri mineri și maiștrii 
mineri principali — Gheorghe Bra-

șoveanu și Iosif Sicoi, de la secto
rul IV, asistați de inginerul Viorel 
Boantă, adjunctul șefului de sector, 
loan Onici, Ludovic Cismaș și Va
sile Lungii, de la sectorul II, aflați 
în mijlocul minerilor împreună cu 
inginerul Sever Grozavu, șeful de 
sector. In mijlocul altor grupuri se
cretarul comitetutlui de partid al 
minei, Andrei Colda nc-a prezen
tat diriginții sectoarelor I și III, 
Constantin lordache, Vaier Radu 
și Constantin Bălașa. Cu toții, a- 
cești maiștri care și-au asumat răs
punderea unor lecții de etică profe
sională, de etică a muncii, purtau 
discuții ancorate în actualitatea ime
diata a producției. „Ieri — a în
ceput subiectul unei lecții — avaria 
de la un anumit loc de muncă s-a

(Continuare în pag. a 3-a)

sAptAmina ILUSTRA-

Marginalii la expoziția de meialoplastie 
deschisă la Casa de cultură din Petroșani

Am ridicat receptorul. Tăcere.
— Greșeală, zic eu.
— Nu. Nu-i nici o greșeală.
— Cum adică „nici o greșea

lă întreb eu furios.
— M-am gîndit că e foarte 

important...
— Pentru dumneata, poale... 
Sînt gata să închid, cînd aud 

din nou vocea plîngăreață i
— M-am convins că slnteți un 

funcționar strălucit, un șef de 
personal...

— Ce vrei de la mine, omule ?
— Să lucrez. Să mă angajați 

la instituția dumneavoastră.
ce bază ? Nu vă știu,

— Dragul meu, e un om de 
treabă, de ce-l necăjești f Nu mă 
refuza. Doar mă iubești!... Aș
tept !

„Doamne, ce greu e să pro
nunți un cuvînt, pe care-l știi 
numai Pun receptorul

Cu aproape doi ani 
în urmă printre multi
plele cercuri ale Casei 
de cultură din Petroșani 
își făcea loc unul nou, 
de o factură nu prea 
răspîndită — de meta- 
loplastic. Acest mod de 
exprimare, sinteză a 
meșteșugului cu arta, 
vrînd să sugereze ce po
sibilități artistice poate 
avea plasticizarea meta
lului asupra căruia in
tervine talentul omului,

îndemânarea și gîndirea 
originală. Animatorul 
cercului de metaloplastie 
a fost, și rămâne în con
tinuare, Oscar Brauti- 
gan, un devotat al aces
tui gen care comunică 
prin creație idei, gân
duri, sentimente. De a- 
tunci, numărul adepți- 
lor a crescut iar munca 
lor ne-am obișnuit să o 
admirăm în expoziții 
periodice.

Actuala expoziție (des

chisă în biblioteca de 
la Casa de cultură) e- 
vidențiază nu mimai o 
etapă nouă in activita
tea acestui grup, ci și 
nume noi (deși expun 
doar cîțiva reprezen
tanți ai acestui grup, și 
cu mai puține lucrări). 
In metaloplastie este 
foarte important să cu
noști metalul (de regulă 
tablă de cupru) în' care 
să-ți imprimi ideea; iată 
criteriul după care cu-

noști pe cei aflați la 
începu: de drum sau pe 
aceia care au ajuns la 
un nivel tehnic ridicat 
(orice artă își are o teh
nică specifică). Un alt 
criteriu îl furnizează 
motivele, temele — mai 
simple, mai complexe. 
Metaloplastia este o artă 

.strict decorativă, avînd,

— zlzzz
Am pus receptorul în furcă. 

Ce nerușinare! ?
Sună iar.
— Nae, mă ia repede un vechi 

prieten de la altă instituție, am 
fost coleg de școală cu X...

— Despre ce-i vorba ?
— Ai foarte mare nevoie de 

el, am lucrat Cândva împreună, 
e un gestionar bun, un...

Trîntesc receptorul. Cîteva cli
pe — și zbîrnîie iarăși. De data 
asta e soția mea, cu glăsciorul 
ei dulce:

în

furcă. „Cum să-l angajez pe 
ăsta ?“ T ele fonul se face din
nou auzit.

— Așa ești tu. (Mama mea 
știe cum sînt). Ascultă, fiule... 
Nu-ți dai seama ce pierzi ? ! Fiu
le, toată familia o să-ți fie re
cunoscătoare... Ce

închid telefonul 
număr

— Dispoziție

A trecut un an de atunci. Pe 
X ăsta nu l-am văzut și nici nu 
știu cum arată la chip. Poate că 
nici astăzi nu l-aș fi cunoscut 
pe X, dacă soacră-mea nu dorea 
să cumpere „atlas" negru, pentru 
un taior, lată-ne, așadar, în- 
tr-un magazin „Textila". Respon
sabilul se afla în spatele tejghe
lei. Soacră-mea l-a recunoscut i

— El e.
— Cine i!
— X, maică, omul pe care l-ai 

angajat tu!
M-am apropiat.
— Noroc, zic eu.
Responsabilul se uită la mine 

pe sub sprintene și mormăie ceva 
neînțeles...

— Am nevoie de un met,, de 
„atlas" negru.

— Imposibil, n-avem.
Insist. Șiam că are. Bineînțe

les, o iau și pe șoptite. X mă cân
tărește, îmi fixează 
uitătură soacra, și 
gura, răcni :

— Nu te mai lași de chestii 
d-astea, mă omule ! ? Intervențiile, 
pilele... nu mai (in dom’le 1 Nu 
mal (in...

Am văzut negru. Nici nu mai 
știu cînd am ajuns în stradă...
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Rezultate 
tehnice

SPORTUL STUDENȚESC —
41—7AGRONOMIA

STEAUA — „POI.I" IAȘI

„U“ TIMIȘOARA —
GRIVTȚA ROȘIE

FARUL — C.S.M. SIBIU

RULMENTUL —
DINAMO

ȘTIINȚA — GLORIA

25—3

15—6

12—15

7—12

19—6

Petroșani
București 10-6

JIUL STEAGUL RO$U 10

cadranul 
faza de
și atîtea 

Naidin

partimentul care duce „greul" 
meciurilor și care, dacă cedea
ză, atunci cînd cedează, o face 
tocmai pentru că linia mediană 
e inconstantă (duminică, de e- 
xcmplu, în prima repriză au 
jucat Cotormani și Dodu iar în 
a doua, Mihai Marian și Libar
di) iar înaintarea... nefortificată, 
lipsită de aplomb și dc „ha
rul" insistenței. Și-atunci ce ne 
facem ? Pînă unde mergem ast
fel ? Era 
roșu, o 
re să 
Jiului... 
într-un 
ținut ?
tuși...

Dar, pentru a nu mai „umbla" 
la cauze, să dăm întreaga „vină" 
pe faptul că, în viața oricărei 
echipe sportive, există și mo
mente de cădere, de slăbiciune 
și, să luăm 
acel slogan 
e bine cînd 
ne“...

acest meci, cu Steagul 
partidă facilă, ca- 
permită jucătorilor 

neîncadrarea totală 
efort continuu, sus-

Nu. Dimpotrivă. Și to-

în brațe, impasibili, 
mulțumitor : „totul 
se termină cu bi-

azi, suveranitatea

(miji. 47), după care de ambele 
părți, se gafează frecvent, se 
„bubuie" mingi aiurea. Joc fără 
orizont, dezordonat, plumbuit 
de eforturi inutile... Și, înspre 
final, meciul are aceeași 
alură, cu rare „purități" fotba
listice (reflex formidabil, ca la 
Guadalajara, al lui Adamache, 
în min. 56. „împușcătura" lui 
Ștocker din ntin, 60, două șu
turi pe poartă a lui Făgaș, rata
rea lui Naidin la cîțiva metri 
de Adamache din min. 83... și 
cam atît)

Finalul vi l-am relatat.
Arbitrul Gh. Fopovici (Bucu

rești) a ' 
mâții t • 
gescu. < 
Tonca 
M arian), 
Uimeș, 
Naidin : 
Adamache
OLTEANU, Cojocarii — PESCA- 
RU, GERGELY — Zotincă, CA
DAR, Balint. Gyorfi (PAPUC).

cdndus următoarele for- 
JIUL Suciu — Geor- 
Ge c-gevici. STOCKER, 
— Cotormani (M.

Dodu (Făgaș) — 
Mulțescu, 
STEAGUL
— Ivăncescu, JENEI,

Li bardi 
ROȘU

@ O etapă dominată de... oaspeți, în divizia A de fotbal: 
au ciștigat „afară" — A.S.A. Tg. Mureș, „U" Cluj și F.C. Ar
geș: au adus cîte un punct din deplasare — U.T.A. și Farul 
(Steagul roșu nu !) @ F.C. Argeș s-a apropiat la trei puncte 
de lider. Dacă Dobrin juca in meciul pierdut de argeșeni, 
acasă, cu brașovenii 1 Ce era ? Nimic ! Doar că, mîine seară 
aveam un nou lider în divizia A — F.C. Argeș 1 ® Sportul 
studențesc pierde din avans în favoarea Progresului. Diferen
ța dintre cele două candidate Ia A e acum doar de 2 puncte !

NOTE PE PORTATIV
@ Și C.S.M. Reșița a pierdut. 0—1, Ia Cugir, în fața echipei 
Iui Marin Peronescu © In divizia A la rugbi, un rezultat 
oarecum ..bun pentru Știința" s-a înregistrat la Timișoara. 
„Grivițenii" au cedat categoric © Din ce în ce mai anostă 
— rubrica sportivă a Iui Theodor Mazilu din „Contempora
nul". Părerile tuturor sînt înmănunchiate într-o totală lipsă 
de... opinie proprie @ „Cramponul" lui Adrian Păunescu din 
„Flacăra" începe să dezamăgească. Prea „sună" a răzbunare, 
mai ales la adresa internaționalului Cornel Dinu © Se aude 
că Nicolae Dumitrescu, antrenorul U.T.A.-ei, va activa în se
zonul viitor în Belgia © Și-a făcut reintrarea, cu succes, in 
echipa Științei „piticul" Bărgăunaș © Handbaliștii Iui Vasile 
Mărgulescu au ciștigat, în deplasare, un meci „cheie". E po
sibilă, deci, cum susțineam cîndva, evitarea retrogradării. 
Vom reveni cu amănunte © Ilie Năstase a ciștigat, de o ma
nieră entuziasmantă, concursul internațional de la Madrid, în- 
vingindu-1 în finală pe cehoslovacul Pala @ Mîine, la Bacău, 
in cadrul celei de-a XXII-a etape a diviziei A la fotbal : 
S.C Bacău — Jiul. Mult succes elevilor lui Eugen Iordache 1 

Y. ZET

Mai sînt cîteva minute. Scorul 
continuă să se mențină alb. Ală
turi de noi, antrenorul și rezer
vele oaspeților jubilează. Vor 
eonlinua să rămînă „în plasa" 
liderului. Arbitrul Gh. Popovici 
ridică în sus, spre tușier 
și public, două degete. Meciul 
se va prelungi, deci. Era nece
sar. Întreruperile impuneau a- 
cest lucru. Partida continuă și 
după consumarea celor 90 de 
minute, indicate de 
„seorerului". Și „vine" 
clanșatoare de atîtea 
controversate păreri,
centrează excelent dc pe stingă, 
Mulțescu zvîcnește din „clește
le" celor doi apărători centrali 
brașoveni, Jenei Ș> Olteanu, și 
înscrie plasat. Adamache e „bă
tut". Istoria meciului a fost scri
să ? Nu, zic oaspeții, care pro
testează îndelung. Zadarnic ! Ar
bitrul e ferm pe poziții : gol va
labil, înscris în limitele timpu
lui regulamentar. Poate fi con
testat ? Da. Poate. Dar cine nu 
recunoaște,
deplină în teren a „cavalerilor 
fluierului", rămîne cu ...atît. Un 
protest în van, o contestare ne
luată în seamă...

Jiul a ciștigat, deci, cu 1—0; 
partida cu Steagul roșu Bra
șov. O victorie neelogioasă, ob
ținută la capătul unui meci a- 
nost, fad, neconvingător. în
treaga formație jiul istă s-a zbă
tut (poate cu anumite rețineri, 
Pe unele perioade de timp, pen
tru o parte a componențelor e- 
chipei) pentru victorie, a luptat 
pentru obținerea acesteia — 
mai precis pentru înscrierea u- 
nui gol, elocvent fiind 
sens faptul că pînă și 
Ștocker au șutat spre 
lui Adamache — dar 
meciului, în genere, a
dorit. Ar fi, poate, neavenită o 
justificare, în sensul debusolării 
echipei după apariția „cazului 
Stoian", așa că vom evita (răs- 
punzînd, în felul acesta, și ce- 
;lor ce văd în Stoian un „coau
tor" al chinuitei victorii jiulis- 
te), astfel de argumentații, re- 
Uefînd adevărul că echipa noas
tră, duminică, n-a „mers", pare 
obosită, nu știe să găsească anti
dotul apărărilor aglomerate și 
bine sudate, se află, evident, 
într-un periculos început de de
clin... Bine-ar fi să nu fie așa ! 
Dar nouă așa ni s-a părut. In 
eluda golurilor primite la Bucu
rești și
„punctul

în acest
Tonca și 

poarta 
factura 

lăsat de

Meciul a început într-o atmos
feră de totală destindere în te
ren — ca și cînd una dintre 
echipe ar fi condus cu 3—0 și 
nimeni nu mai reproșează nimă
nui nimic 1 —, cu așa-zisa peri
oadă de tatonare. Joc echili
brat. Nici una dintre echipe nu 
încearcă atacuri decisive, con
cludente (o învălmășeală în ca
reul lui Adamache, de care nu 
pot să profite Libardi, Naidin și 
Mulțescu, o reușită combinație 
Balint — Cadar, slut doar sin
gularități care confirmă regu
la...). înregistrăm, în această pe- 
riodă, ieșirea din teren a lui 
Gydrfj (întindere) șutul lui Ton
ca și 
cere a 
careu, 
Naidin

V. TEODORESCU

Ultimul fluier al întîlnirii dintre 
lidera clasamentului primei divizii, 
ȘTIINȚA PETROȘANI, și dețină
toarea lanternei roșii, GLORIA 
BUCUREȘTI, se „consumase" de cî
teva minute.

încercam, împreună cu cîțiva su
porteri, să reconstituim o partidă 
așteptată cu viu interes, dar care, 
din păcate, nti a reușit să satisfacă 
pe numeroșii spectatori prezenți în 
tribunele stadionului Jiul. Aparent, 
un scor de 19—6, precum a lost 
acela consemnat Ia întîlnirea mai 
sus-amintită, poate, sau mai precis, 
ar trebui să mulțumească. Nu a fost 
însă așa...

Știința Petroșani, echipa cu cele 
mai justificate pretenții la titlul de 
campioană a jucat, numai în li
nele momente, la valoarea ci. DINU 
și compania, în mod special în re
priza secundă, s-au angrenat în jo
cul eoni uz al oaspeților, sosiți la 
Petroșani numai cu gîndul de a li
mita proporțiile scorului. S-a văzut 
clar, ” ..................................
reali 
au reușit . . . 
învingătorilor 
gîndu-ne să 
râm că pentru nu prea mult timp
- nn veritabil festival de „punc

te", care să încununeze jocul cursiv 
al universitarilor noștri.

Dc altfel, aveam impresia că un 
asemenea spectacol se va consuma 
duminică, chiar dacă timp de 30 
de minute, șarjele trcisferttirilor din 
Petroșani se opreau, aproape de fie
care dată, la cîțiva metri de butu
rile bucnreștenilor, „grație" formei 
slabe a lui ROȘCA, în permanență 
prins pe picior greșit. După o domi
nare insistentă, în fine, în min. 30, 
MOROMETE. înscrie la colț un eseu 
de toată frumusețea, a cărui trans
formare este realizată cu preciz.ie de 
BUCOS. Nti trec decît 3 minute și 
MARINESCU ridică scorul la 9—0 
printr-o splendidă lovitură de pi
cior căzută.

că atunci cînd studenții do- 
să înscrie, grație jocului bun, 
•■'lit 1 Păcat însă că pretențiile 

au fost reduse, obli- 
mai așteptăm — spe-

După pauză, jocul înaintării pe- 
troșănene scade în intensitate, în 
mod special după ce MARINESCU 
reușește (min. 45) să finalizeze o 
cursă solitară de circa 30 de metri, 
culcînd balonul în terenul de țintă 
al bucureștenilor : Știința 13 —

RUGBI
ansasaEKSHHESHHBB

Gloria 0 (BUCOS ratează transfor
marea).

Din acest moment, Știința pare 
mulțumită de rezultat, permițînd 
rugbiștilor de la Gloria să atace mai 
mult și să reducă din handicap 
prin BUJOR (13—3, în min. 55), 
din lovitură de picior căzută) și 
SOARE (13—6, în min. 58. din lo
vitură de pedeapsă).

Introducerea în teren a lui NF.A- 
GU (în treacăt fie spus, „pe dina- 
fară", în acest joc) nu reușește sa 
îmbunătățească calitatea „liantului" 
menit să omogenizeze o echipă în 
care înaintașii erau pe „contre 
pied" cu restul echipei. Numai for
ma de zile mari a lui BALTAREȚU 
repune pe picioare un... XV lipsit 
de vigoare. 1

Ca atare, gazdele își revin spre 
final, reușind majorarea scorului prin 
BURGHELEA (17—6, min. 70), 
care speculează o greșeală a Ini 
GAVRIȘ (Gloria) și MARINESCU 
transformă.

La fluierul arbitrului PETRE 1O- 
NF.SCU (.București), gazdele au ali
niat următoarea formație : Talpă 
(min. 65 Stănculescu), Ortelecan, 
DINU. Ionescu, Moroe, MORO
METF., F. Constantin, BALTARE- 
ȚU, Bărgăunaș (min. 58 Neagu), 
MARINESCU. Roșea, M- Rădules- 
cu, ABRIB1JLA, BURGHFI I A, 
BUCOS.

Nicolae LOBONȚ

FOTBAL, DIVIZIA C

MINERUL LUPENI
DUNĂREA CALAFAI 5-0

® © o

Arad, apărarea rămîne 
forte" a] echipei, com-

O victorie lipsita de strălucire

, ta2 minute. David 
printlr-o lovitură

După „egalul" realizat în etapa 
trecută la Tg. Jiu, jucătorii Mine
rului Lupeni au făcut și duminică, 
în fața propriilor lor suporteri, tot 
ceea ce era necesar pentru a nu-și 
dezminți în nici un fel dorința de 
îndeplinire a scopului propus — 
atingerea supremației seriei. Astfel, 
în compania jucătorilor de la Du
nărea Calafat — echipă cu o pres
tigioasă carte de vizită în „Cupa 
României" —, minerii hipeneni au 
etalat un joc modern, tehnic, e- 
ficace, reușind în final să surcla
seze „teamul" dunărenilor cu ca
tegoricul și totodată concludentul 
scor de 5—0.

Liantul care a unit numeroasele 
faze ale partidei într-o înlănțuire 
a spectaculozității jocului, a „înțe
legerii" perfecte pe teren a gaz
delor, a lost totala dăruire cu care 
au a bord at acest meci elevii maes
trului emerit al sportului Gheorghe 
Băcuț — „bătrînul timonier" care 
a reușit să insufle jucătorilor o con
cepție tactică de joc pe măsura cu
noștințelor și rutinei sale în tai
nele „sportului-regc".

Derulînd filmul meciului, con
semnăm în min. 3 o ocazie a mi
nerilor de a deschide -scorul prin 
Cotroază, care, cu capul, preia pe 
lîngă poartă o centrare primită de 
pe partea dreaptă. Urmează o scurtă 
perioadă de tatonare în jocul celor 
două echipe. Dar vine min. 13. O 
cifră fatidica, atît de mult hulită 
și „evitată", care însă pentru Mine
rul a fost — frizînd prejudecata 
sau hazardul — de bun augur. La 
un fault comis asupra lui Lacuța, 
arbitru] acordă lovitură liberă, pe 
care din marginea careului de 16 
m, o execută Cotroază, prin zid și

1—0. După numai 2 
majorează scorul | 
cu capul, la o minge revenită în te
ren în urma unui șut tras în bară 
dc căpitanul minerilor lupeneni. In 
min. 28, interceptînd un pas de I» 
„dunăreanul" Petrișor, Cotroază, în
scrie din nou pentru Minerul. Cu 
acest rezultat (3—0) se încheie pri
ma repriză a meciului.

După pauză, jucătorii din Calafat 
intră mai hotărîți pe teren, 
deciși să practice un 
Dar apărarea gazdelor 
prompt orice tentativă i

I imd 
joc el is ace. 

anihilează 
mai îndrăz

neață ce viza poarta lui Șarpe In 
min. 50, la o centrare clin corner a 
lui Mitu, Cotroază, din careu. în-Suciu — și singura „floare" care 

se zbate să readucă nota de spec
taculozitate cerută meciului e 
Sanda Nemeș. Ea, Sanda Nemeș, 
a fost, considerăm noi, motorul 
echipei, handbalista care nu s-a 
sfiit să... plonjeze, ori de cîte ori 
a fost nevoie, în semicercul de 
bitum, ca într-un bazin cu apă 
termală, care nu și-a permis mo
mente de „respiro" și a jucat așa, 
ca altădată, cu poftă, cu forță, 
dăruindu-se handbalului șt stimu - 
lînd, în fond, victoria finală—

Golurile au fost înscrise de: 
Galan 7, Suciu 3, Maier 2, și Ne
meș. A arbitrat cu greșeli Traian 
Șchiopii din Timișoara

fiul a aliniat următoarea echi
pă: Alice Tudor — Maricica An
drei, Maria Ghiță, Viorica Su
ciu, SANDA NEMEȘ, Virginia 
Galan, Ana Mater (Margareta 
Reck).

Galan (parcă prea susceptibilă la 
reproșuri întemeiate) ar fi jucat 
formidabil de bine, fiul condu
cea după pauză cu 10—6! Așa 
că, atunci cînd oaspetele, bine 
conduse în teren de Maria Gor
gan și Elisabeta Turzo, și-au per
mis... să aibă o zvîcnire ceva mai 
organizată, mecanismul fiului par-

Maier și Nemeș, 
un moment dat, 

pe umerii

lor handbaliste 
care așezau, la 
„sacul" reproșurilor 
coechipierei lor, Maria Ghiță — 
ca fiind vinovată de crearea li
nei stări de tensiune în sinul e- 
chipei. (Ce mult iubiți voi hand
balul, fetelor, care cercați antre
norului, nemotivat, să vă scoală

Meciul handbalistelor de la Jiul 
în compania celor de<la Voința 
Oradea — aproape corespunzător 
din punct de vedere tehnico-spec- 
tacular — a dat, în final, cîștig 
de cauză elevelor antrenorului 
Eugen Bartha. Scorul: 12—10. 
Aparent, o victorie „chinuită", 
smulsă cu prețul unor îndelungi 
eforturi. Așa a fost ? Nu prea.

Handbalistele noastre au abor
dat partida cu dezinvoltură, au 
insistat pentru a tranșa din timp 
victoria de partea lor, au creat 
unele faze de certă valoare teh
nică, au condus, la un moment 
dat, în repriza secundă, cu o di
ferență de scor apreciabilă 
(10—4)... Ce a determinat, totuși, 
reducerea scorului și înregistrarea 
unui rezultat final care introduce 
sub conul de umbră al... dublilor 
însăși victoria î
spune că cineva, în mod deose
bit, a influențai acest rezultat, 
nu putem da crezare nici tinere-

scrie pentru gazde cel de-al patru
lea gol. Min. 75 face ca tabela de 
marcaj să fie din nou modificată. 
Szilagyi ia o acțiune proprie de la 
centrul terenului, driblează toți a- 
părătorii oaspeți, inclusiv pe porta
rul Iovan, care neavînd cum să-l 
oprească îl faultează în careu. Pe
nalty ! Execută magistral Cotroază 
Șt 5—0, scor cu care se încheie o 
partidă în care superioritatea gaz
delor a ieșit cu pregnanță în relief, 
mai ales la capitolul omogenizare.

A arbitrat corect, autoritar lots 
Ilaidu (Caransebeș). De la oaspețî 
am remarcat jocul prestat de Bara
ga, Stoian, și detența portarului 
lovan (jn ciuda celor 5 goluri pri
mite).

învingătorii au aliniat următoa
rea formație : Purece (min. 49 Șar
pe) — Polgar, Aruncuteanu, BUR- 
DAG1U, Rus — Șvedak, SZI
LAGYI — MITU (min. 58 Moldo
van). COTROAZA, LUCUȚA, 
DAVID.

întoar- 
in 

lui 
pe 

ste- 
„pe- 
Nai-

lovitura, din 
lui 

ia un
Pînă

fundalul unor 
reotipe, stoarse 
licula" reține un șut a lui 
din (min. 23), faza în care Co
tormani îl lansează pe Urmeș 
și, singur cu portarul, acesta 
așteaptă intervenția promptă a 
lui Olteanu (min. 27), slalomul 
lui Mulțescu, prea mult prelun
git. corectat tot de Olteanu 
(min. 29), începerea ploii, faul
turile repetate cu adresa Mul- 
țescu și Libardi și... îngenun
cherea lui Cotormani, de către 
același Olteanu, lingă bară, du
pă o centrare a lui

Repriza secundă 
marea ratare a

Cotormani, 
„cap" al 

la pauză, 
combinații 
de esență,

Mulțescu.
se reia cu 

lui Pescarii

Nu am putea

HANDBAL
din echipă!). Nu. Faptul că, la 
un moment dat, cum spuneam, 
jiulistele conduceau confortabil;, 
nu a fost în nici un caz urmai 
rea unui... joc complet, omogeni 
bine pus la punct, ci rodul unor, 
erori de apărare ale oaspetelor. 
Și acest lucru trebuia să fie se
sizat. Nu pentru că Ana Maier 
(mai „ștearsă" ca niciodată). Vio
rica Suciu (inconsecventă), Alice 
I udor (nesigură), sau Virginid

FEMININ
că s-a dereglat brusc. Maier a 
început să se „învîrtească" fără 
efect, Suciu a renunțat să mai 
încerce vreo pătrundere singulară, 
Galan s-a scufundat în aria inac
tivității și, în acest timp. Alice 
Tudor primea gol după gol. ma
joritatea de la distanță, pe sus, 
prin colțuri. Se mai ratează și 
două lovituri de la 7 metri (cu 
mărinimie acordate de arbitru) — 
autoare Maria Ghiță și Viorica V. T.

5 MINUTE IIIIPA MECI I0S

ofsaid ! N-a fost ofsaid! 
socotit „gol valabil",

A fost 
Poate fi 
punctul înscris de Mulțescu în 
min. 92. Da, din moment ce ar
bitrul l-a validat. Poate fi el 
contestat ? Da (dar fără folos 1), 
din moment ce a fost marcat 
dintr-o discutabilă poziție de of
said. .. Discutabilă, deci. Nici in
dubitabilă (cum susțin oaspeții), 
nici în afara oricăror bănuieli 
(cum susțin gazdele 1).

Să ascultăm, cîteva opinii :
@ Nicolae Proca, antrenorul 

Steagului roșu — Furt pe față ! 
Susțin cu tărie că a fost o frus- 
tare flagrantă de un punct me
ritat © Gyorfi, fotbalist brașo
vean — Trei metri în ofsaid ! 
Colosal 1 Nu-mi puteam închipui 
așa ceva 1 © Cornel Pavlovici, 
fost internațional, 
„rezervă" 
credibil ! 
ginam că 
® Stere 
perul Steagului roșu — A fost, 
dm’le, a fost 1 Ofsaid clar. Plus, 
o prelungire inadmisibilă © 
Ion Karpinecz, președintele C.S. 
fliul Petroșani — Ce ofsaid ? 
Ofsaid în... stil vechi. Minge 
aruncată „peste", țîșnire și gol. 
Perfect valabil 1 @ Mircea Mi

actualmente 
brașoveană — E in- 

Așa ceva nu-mi ima- 
poate să se întîmple ! 
Adamache, goal-que-

ron, vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Hunedoara — Nici vorbă 1 Vic
torie meritată. Gol marcat în 
condiții normale, firești @ Ște
fan Szoke, procuror, fost fot
balist — Nu contează ce-a fost. 
Și pe-ai noștri îi frustează ar
bitrii în deplasare. Principalul 
este că n-avem înaintare care 
să dea gol... @ Al. Georgescu
— Pe strictă apărare dacă am 
țjuca și noi afară, la fel s-ar 
întîmpla. Ei s-au „betonat". Și 
era cît pe-aci să plece cu un 
punct. Nti-1 meritau. Am presat 
continuu. @ Maximilian Naidin
— Cîte meciuri n-am pierdut 
și noi așa, în ultimele secunde I 
Lasă să mai piardă șj alții! ® 
Petre Libardi — Am jucat slab, 
extrem de slab. Doar „Keke" 
(n.n. Stocker) a corespuns inte
gral ® Gh. Cotorniani — Două 
puncte 1 Asta contează. Restul 
se va pierde în negura uitării...

A fost gol ? N-a fost gol ? 
Ofsaid imaginar sau ofsaid re
al ? După cum vedeți, părerile 
sînt împărțite. Așa cum. de 
fapt, era de așteptat... Poate, de 
aceea, se zice „poziție discuta
bilă de ofsaid." ! Ca să suscite 
discuții...•••••••••••••••••••••••«

Rezultate tehnice
C.F.R. CLUJ
S. C. BACAU
DINAMO BUCUREȘTI
STEAUA
„U“ CRAIOVA
„POLI" IAȘI
CRIȘUL
JIUL

U.T.A.
RAPID
A.S.A. TG. MUREȘ
PETROLUL
„U“ CLUJ
F. C. ARGEȘ 
FARUL
S TEAGUL ROȘU

C—0
1—0
1—2
3—0
0—1
0—1
1 — 1
1—0

Gina Galan, asistată de Viorica 
Încă cîteva indicații, la pauză.

Săptămîna ilustrată

Tonca, Georgevici, Stocker și Suciu, duminică dimineața, nici nu 
bănuiau ce ripostă vor primi din partea brașovenilor—
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Nemeș — „creierul" echipei.

In fond, unde vrei să 
ceartă echipă, Theodor

Suciu, șutează imparabil la poartă. 
Cu elocința-i cunoscută, prof.

Eugen Bartha e ferm..

Sanda

Ce faci, Moromete, ești nervos

George Graur — un susținător 
fervent al tuturor sporturilor 

(inclusiv rugbi) In reluare, spre poartă, din cădere — „Pilu“ Cotorniani

„duci" a-
ui

?

Ionel ȚABREA

De ce nu a jucat 
STOIAN ?

Celor ce nu cunosc, măcar întrucitva, dedesubturile de 
„culise" ale echipei Jiul, li s-a părut, sîntem siguri, surprin
zătoare lipsa din formația lor favorită, în meciurile de la 
Arad și Petroșani, a impetuosului atacant central Stoian. 
Mul(i dintre aceștia, poate, au fost, la un moment dat, ten
tați să explice insuccesul categoric în fața U.T.A.-ei și exas
peranta ineficacitate dovedită în meciul cu brașovenii toc
mai prin absența, din linia ofensivă a Jiului, a lui Stoian. 
Da. Recunoaștem. Insă... în sens cu totul opus. La Arad. Sto
ian a fost cel care printr-o ieșire inadmisibilă și de netole
rat, poate unică în „analele" fotbalului nostru, a lipsit for
mația lui Eugen Iordache de serviciile sale. Echipa a intrat 
în teren sub platoșa unei maxime excitații nervoase, toți co
echipierii lui Stoian — cei care l-au primit cu delicatețe și 
vie înțelegere în rîndul lor — neputînd să-și afle liniștea 
sufletească necesară meciului, evoluînd cu mult sub aștep
tări. Ce s-a întîmplat. in fond ? Să dăm cuvîntul antrenoru
lui Eugen Iordache, vădit afectat de „conflictul arădean" : 
„Naidin, după cum s-a văzut mai înainte, trecea printr-o e- 
clipsă de formă. Explicabilă, poate. Cînd um anunțat forma
țiile, i-am indicat lui Stoian să îmbrace tricoul cu nr. 11 Nu 
intenționam să-] las să evolueze ca extremă stîngă. Era la 
mijloc o strategie. M-a refuzat. La început politicos, apoi, la 
insistențele mele, a răbufnit incalificabil. Superstiție! Nu
mărul 11, zicea, îi poartă ghinion. Vă.dați seamă, în cabină, 
înaintea meciului... Băieții. în corpore, s-au „revoltat". Nu 
suportau sfidarea fățișă, în fond a unui începător în ale fot
balului... A fost nevoie de intervenția promptă și hotărîtă 
t lui Libardi, pentru a potoli spiritele dezlănțuite. Era firesc, 
ca un asemenea act să nu poată fi trecut cu vederea... A 
treia zi după meci. în unanimitate, fotbaliștii de care mă 
ocup au hotărît ca greșeala lui Stoian să nu rămînă nerăs
plătită. Și nu va juca nici azi" (declarația ne-a fost făcută în 
dimineața meciului Jiul — Steagul roșu Brașov)

Lucrurile sînt extrem de clare Dar greșeala pornește de 
altundeva Stoian a fost legitimat, înainte de începerea cam
pionatului 1971—1972, la Jiul de la Vulturii Textila Lugoj. 
A întregit rîndurile echipei din Valea Jiului pentru că se 
simțea lipsa unei rezerve a Iui Naidin. Stoian s-a afirmat 
— atît cît putea să se afirme într-o echipă de divizia C — 
ca extremă stîngă. Antrenorul Iordache l-a introdus la Arad, 
pe acest post, întrucît știa că acolo „e în apele Iui" Refuzul 
a stîrnit nedumeriri. De ce? Stoian a „îndrăgit" doar tricoul 
cu nr. 9. Numai Pe acesta îl dorește. Nu-i rău că preferă un 
post de atacant central. E vorba de specializare. Dar... Și 
aici se ivește „marea problemă". Stoian, fire impulsivă și ne
statornică, nu e Ia prima abatere față de antrenorul său. La 
Uerculane, la pregătiri, s-a sustras antrenamentelor (pedeap
sa incipientă a fost urgent revocată !), ulterior și-a continu
at suita atitudinilor ireverențioase față de antrenor, suita 
intirzierilor de la pregătiri și-a privirilor sfidătoare, dc sus, 
asupra coechipierilor Greșeala inițială — aceea de acoperire 
și iertare prematură, de către conducerea secției de fotbal a 
„răbufnirilor" lui Stoian — l-au condus Pe acesta înspre o 
infatuare gratuită, grăbită, la aceea de a se considera indis
pensabil echipei. Replica coechipierilor săi sperăm că-i va 
servi. Stoian încă n-a ajuns un fotbalist de marcă, mai are 
foarte multe de învățat. Și, cu asemenea erori de concepție, 
sîntem siguri că evoluția sa ulterioară nu va avea ritmul as
cendent scontat. Așteptăm să vedem dacă Bacăul îl va reabi- 
ita Pe Stoian...

Dacă coechipierii săi, bineînțeles il vor ierta...

REPORTER
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Un nou concurs al gazetelor satirice din județ

publicăm, să servim
educației socialiste

Experiența cîștigată în reconsiderarea gaze
telor satirice și a rubricilor satirice de la ga
zetele de perete, eficiența pe care o au aceste 
forme ale muncii politice de masă au impus 
și impun organizarea unui nou concurs al 
gazetelor satirice din județ de către secția de 
propagandă a Comitetului județean de partid 
și redacția ziarului „Drumul socialismului". 
Concursul are drept scop generalizarea gaze
telor satirice în toate întreprinderile, șantiere
le, unitățile agricole și instituțiile din județ,

a maselor"
problemele majore în ce privește etica Și e- 
chitatea socialistă în muncă, familie și socie
tate și, îndeosebi, ca nivelul criticii să vizeze 
concret, pe nume, toți factorii de răspundere 
implicați într-o anumită situație.

Pentru creșterea eficienței gazetei satirice 
se recomandă solicitarea de răspunsuri scrise 
din partea celor criticați care să fie publicate 
în ediția următoare — cum de altfel procedea
ză numeroase colective de redacție — sau, în 
cazul cînd aceștia nu răspund, punerea lor în

(Urmare din pag. 1) 

datorat în primul rînd ușurinței. 
Știți cît costă această ușurință, cît 
va trebui sa muncim cu toții ca să 
îndreptăm greșeala, unuia dintre noi 
care a fost neatent i“ — „Tot ieri 
— suna un alt subiect, la un alt 
sector — indisciplina unora dintre 
noi ne-a costat pe toți, cu aproxi
mativ 20 la sută din preliminar. 
Cît privește cele două absențe ne
motivate, denotă că încă mai sînt, 
între noi, salariați pentru care mun
ca nu a devenit o deprindere de

în municipii, orașe și comune, creșterea rolu
lui lor în influențarea conștiinței, a opiniei de 
masă îndreptate spre combaterea actelor re
probabile de Ia disciplină, etică și comporta
ment în producție, familie și societate, ca 
factori de mobilizare a colectivelor de muncă 
la realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
ale celui de-al doilea an al cincinalului.

In criteriile concursului un Ioc important îl 
ocupă abordarea problemelor concrete, a fap
telor de viață din unitatea sau raza teritorială 
unde gazeta își desfășoară activitatea prin 
forme specifice satirei militante — caricaturi 
de conținut, epigrame, versuri, fotografii de 
atitudine etc. ; găsirea unor noi forme, speci
fice muncii politice de masă, cu o adresă mai 
directă, care să determine o influență efec
tivă în conștiința oamenilor ; asigurarea unui 
text cît mai condensat, prezentat într-o formă 
care să înlesnească lecturarea; operativitatea 
edițiilor. Se are de Ia început în vedere ca 
edițiile gazetelor satirice să apară cel puțin 
bilunar și, dacă viața o cere, în acea zi sau 
a doua zi după ce s-a petrecut un fap,t care 
necesită să fie consemnat, să fie abordate

se 
CE 

SO-

de

discuția organizațiilor de partid, a organizați
ilor U.T.C. sau colectivelor unde muncesc. 
Colectivele de redacție să urmărească efica
citatea materialelor publicate în fiecare ediție 
și să țină o evidență în această privință.

Secția de propagandă a Comitetului jude
țean de partid, redacția ziarului „Drumul so
cialismului" propun ca acest concurs să 
desfășoare pe ideea : „PRIN TOT CEEA 
PUBLICĂM, SA SERVIM EDUCAȚIEI 
CIALISTE A MASELOR".

Este bine ca organele și organizațiile
partid să analizeze, să facă bilanțuri trimes
triale asupra activității gazetelor satirice, a- 
cest lucru permițînd concluzii utile cu privire 
la îndrumarea și orientarea lor.

Ziarele „Drumul socialismului" și „Steagul 
roșu", gazetele de uzină din județ vor acorda 
gazetelor satirice sprijin în alegerea tematicii 
și în metodica muncii redacționale, vor pu
blica periodic reviste ale presei satirice și de 
perete, precum și materialele cu un înalt con
ținut educativ apărute în aceste gazete.

I,a sfîrșitul anului, cele mai eficiente gazete 
satirice vor fi premiate.

I

*

I
I
I

* 
' *

DIRIGENȚIA
«CITII-

UN GRUP OMOGEN
(Urmare din pag. 1) 

adeseori, virtuți funcțio
nale (sfeșnice, veioze, 
lampadare etc.).

Lucrările lui Victor 
Ardeleana ii arată auto
rului posibilități largi de 
exprimare: Scuturile da- 
oice — cu o viziune 
subiectivist-istorică; Co
pacul — după un motiv 
de circulație în cadrul 
grupului, vrînd să su
gereze zbuciumul, dra
matismul naturii, pînă 
la obiecte de inspirație 
folclorică (Floarea soa
relui) sau strict orna
mentale. Dar este evi
dentă linia progresivă 
în creația sa fi o di
versificare tematică spo
rită, fapt reliefat fi de 
lucrările altui expozant, 
C. Moraru, Merită a fi 
menționate de la acesta 
„Corabia" fi „Sub 
brad".

Ștefan Szbke, al trei
lea participant la expo
ziție, este un naturalist 
in creație, realizînd de
talii de pești, Cabana 
Parîngul, diverse farfu
rii, uneori izbutind prin 
mijloace ingenioase să 
imprime metalului efec
te interesante de lumină.

Caracterul artizanal al 
metaloplastiei și apro
pierile de ceramica 
populară (de aici o lip
să de originalitate) se 
desprinde din farfuriile 
ornamentale, cu motive 
stilizate (geometrice, flo
rale sau animaliere), u- 
nele dintre ele demne de 
reținut.

Mentorul grupului, Os
car Brautigam, expune 
cel mai mare număr de 
lucrări, multe fiind rea
lizări recente relevi nd 
noua fază în care se 
află fi virtuozitatea sa 
tehnică. Se desprinde o

largă gamă tematică: 
portrete — Geniu (după 
o foarte cunoscută idee 
grafică despre acest tip 
de creator). Moș Patru, 
Măriuca, Lenuța etc.; 
decorații foarte reufile 
— Scut (probabil după 
o idee din „Iliada lui 
Homer), Crini (farfurii); 
peisaje — In pădure; 
compoziții — Mama, 
Schimbul, o lucrare Fă
ră titlu. Cele mai reușite 
sînt compozițiile, aici 
fiind trecerea de la e- 
lementul artizanal spre 
exprimarea propriei arte 
Oscar Brautigam se par
ticularizează prin ele
mente originale de sti
lizare, alegorii și simbo
luri reușite (Schimbul și 
Fără titlu) suprapuse pe 
o exprimare formală re
ușită. Cea mai mare 
parte a lucrărilor sale 
sînt cu nimic deosebite 
creațiilor profesioniștilor

fi îl arată într-o fază 
artistică matură și fe
cundă.

Prin expozițiile ritmi
ce, cercul de metaloplas- 
tie de la Casa de cul
tură din Petroșani își 
arată existența vie și 
laborioasă, căutările de 
grup artistic unitar ca
re, trecînd peste unele 
dificultăți (cea principa
lă lipsa materialului, 
problemă în care e ne
cesar să fie ajutați, în 
limita posibilităților, de 
către Consiliul munici
pal al sindicatelor), ob
ține rezultate demne de 
admirație și de o reală 
valoare. Dacă la înce
put părea o formă arti
zanală — firește, intere
santă —, iată-l pătrun- 
zînd mai hotărît în sfe
ra artei, păstrîndu-și cu 
rigoare modul propriu 
de expresie.

comportament, în timp ce pentru 
alții — pentru majoritatea — ea 
este de mult timp o datorie de o- 
noare". Discuțiile erau vii, la o- 
biect, cu exemplificări din viața de 
producție, însoțite de o interpretare 
etică, politică a iiecărui eveniment, 
pozitiv sau negativ. Intr-un cuvînt, 
este prilejul cînd minerii iau cunoș
tință despre ceea ce s-a petrecut 
în ziua precedentă, trag învăță
minte din propria lor comportare, 
conchid apoi, ce trebuie să facă, 
ce atitudine trebuie să adopte în 
fața unor situații începind chiar din 
acel moment.

In aceeași zi, ora de dirigenție 
muncitorească a schimbului I a luat 
slîrșit printr-o altă discuție, mai de 
ansamblu, purtată între maiștrii-di- 
riginți, în sala cabinetului de ști
ințe sociale aflat în apropierea sălii 
de apel a minei, discuție la care au 
participat Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid pe mină și 
loan Șilinca, președintele comitetu
lui sindicatului. „Este necesar să 
mărim coeficientul de prezență 
a arătat cu acest prilej unul dintre 
maiștri, Constantin Iordache, de la 
sectorul I, dar să mărim și contri
buția fiecăruia la îndeplinirea preli
minarului". „Trebuie, ca maistru mi
ner, să te preocupi să organizezi, să 
conduci, dar și să convingi", am re
ținut o altă discuție, grăitoare prin 
ea însăși, despre preocupările direc
toare ale diriginților, despre scopul 
pe care și l-au propus prin această 
autentică școală a muncii care este 
dirigenția muncitorească.

Desigur, după cum arătam la în
ceput, pentru îmbunătățirea orei de 
dirigenție muncitorească, ca și pen
tru perfecționarea întregii activități 
de educație ideologică, sînt încă 
multe de făcut. Dar, cu toate a-
cestea, cu toate scăpările inerente
unei acțiuni aflată la început de 
drum, dirigenția muncitorească se
înscrie în claviatura acțiunilor ini
țiate și amplificate de comitetul de 
partid al minei Lonca, ca o preocu- 
pare asiduă a organului de partid 
pentru generalizarea tradiției, însu
șirilor și spiritului muncitoresc, pen
tru îmbunătățirea activității ideolo
gice și educative, pentru formarea 
linei înalte conștiințe socialiste a 
tuturor salariaților minei.
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Soarele răsare la ora 5.27 și 
apune la ora 19,03.

Zile trecute din an — 109; 
zile rămase — 257.

EVENIMENTE

0 1928 — S-a născut Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste.

mergem i
EXPOZI ȚII : La Casa de cul

tură este deschisă expoziția de 
pictură și grafică a filialei Pe
troșani a U.A.P.; In sala de lec
tură expun membrii cercului de 
metaloplastie.

CASA DF. CULTURA, Petro
șani. La ora 19, în sala experi- 
ment-clubului, în cadrul ciclului 
tematic „Viața și arta", se va 
vorbi despre viața și opera lui 
Ștefan Luchian.

CLUBURI — I.onea. I.a ora 
14, se va prezenta cartea teh
nică „Salvarea în minerit", par
ticipă personalul sectorului aeraj; 
Petrila — Ia ora 17,30, în ca
drul clubului tineretului, are loc 
o informare politică ce va trata 
importanța vizitei delegației 
R.S.R. în țările Africii; Vulcan 
— la ora 18, „Preocuparea edu
cativă a părinților și reflectarea 
în comportamentul copiilor", te
mă ce face parte din ciclul de

jg © După o plimbare ..în ta- 
g lie", adecvată, de altfel, zilelor 
P» frumoase, călduroase din ultima 
g vreme, IOAN IONICA din Lu- 
g peni, str. Tudor Vladimirescu nr. 
g 36, ap. 53, recidivist în abateri, 

a intrat în restaurantul „Cina" 
gj din localitate să servească o berc 
jg rece. A intrat, a servit, a privit 
gj în stînga și în dreapta, a văzut 
gj pe cuier haina de piele a lui 
0 Gheorghe Niculescu, a luat-o, a- 
W dică a furat-o și a ieșit din nou 
C3 la stradă. Dar nu, nu s-a mai 
Eg plimbat. N-a mai avut timp și, 
<ss mai ales, nici dispoziție, decît 
0 pentru drumul pînă la miliție. A 
El fost și el surprins de timpul 
® scurt în care a fost identificat 
® și arestat. Acum urmează să afle 
® ce-i poate suporta propria piele, 
® neprotejată de haina lui Gh. Ni- 
“ culescu, în conformitate cu le- 
g gile în vigoare.
K

AFLAM
ORGANELE

@ VASILE FRUNZA, origi
nar din București, om în pute
rea vieții, căci are 38 de ani, 
spune ca nu-i place să... ..taie 
frunze../* Ii plac, în schimb, 
plimbările, mai ales cele gratuite, 
cu prilejul cărora are toate con
dițiile să facă ce spune- înțeleptul 
proverb, dar într-o formă deghi
zata. Așa a făcut și ultima dată. 
A plecat din București (după spu
sele lui) cu trenul și a ajuns, pe 
de gratis, în Petroșani, la mina 
Dîlja, unde și-a făcut formele de 
angajare. Dar, cum de altfel i

DE LA
DE ORDINE
s-a „întîmplat" și cu alte ocazii, 
n-a rămas nici la Dîlja fiind in
vitat de organele de ordine să-și 
efectueze mai întîi cele’ 145 de 
zile de închisoare, cît îi revine 
în conformitate cu prevederile 
Decretului nr. 329/1966, pentru 
călătoriile cu trenul fără legiti
mații făcute pînă acum.

@ DUMITRU UDRICĂ, lă
cătuș mecanic, împreună cu TRA
IAN POP, miner la sectorul 
VIII, ambii angajați la E. M. 
Dîlja, încurajîndu-s^ reciproc, au

forțat, după ora de închidere, 
în noaptea de 12 spre 13 mar- g 
tie, ușa bufetului „Dîmbovița" g
din Petroșani solicitînd cu insis- g
tență băutură. Pentru a da in- |
sistențelor lui mai multă șansă ■
de „reușită", D. U. a uzat și de ■
cuțitul pe carc-1 avea asupra sa, S
iar T. P. se întrecea în insulte și S
injurii adresate personalului bufe- S
tuhii. Ei au fost însă opriți la S
timp, imobilizați și ținuți pînă (2
dimineața în arestul miliției, 0
D. U. fiind amendat cu 500 lei 0
în conformitate cu prevederile ®
Decretului nr. 153/1970. întrebat 0
pentru ce a purtat asupra lui cu- ®
țitul, D. U. a încercat să invoce ®
chipurile niște considerente de a- ®
părare (de cine ?), iar T. P., după ®
avertismentul primit, a apelat la... ®
regrete, scuze și angajamentul de ®
a nu mai oferi o a doua ocazie. H
Oare așa va fi ? E

S
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expuneri „Pedagog și părinți"; 
Aninoasa: O masă rotundă, la 
ora 13, despre „Aplicarea nou
lui sistem de salarizare", cu par
ticiparea șefilor de sectoare, 
grupe și schimburi, a maiștrilor.

FOLM
MARȚI 18 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem- 
brie : Dud straniu; Republica i 
Șase iulie; PETRILA : Frații; 
I.ONEA — Minerul: Bătălia 
de pe Neretva, seriile I—II; 
ANINOASA : Mihai Viteazul, 
seriile I—II; VULCAN : Trimis 
extraordinar; LUPENI — Cul
tural: Anna celor 1 000.de zile, 
seriile I—II; Muncitoresc : Me
ridianul zero.

De ia Filiala
C.E.C.

Tragerile la sorți pen
tru desemnarea cîștigălo- 
rilor pe trimestrul I 1972 
din rîndul posesorilor de 
librete de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în auto
turisme și de librete de 
economii pentru turism 
vor avea loc în ziua de 
27 aprilie, la ora 16, în 
sala clubului finanțe-bănci 
din București.

La această tragere la 
sorți se acordă drept cîș
tiguri un număr de 433 
autoturisme din mărcile 
„Dacia-1 300', „Dacia- 
1 100", „Moskvici-408" și 
„Skoda-lOO S“, precum și 
39 de excursii colective și 
individuale în Franța, 
Italia și Uniunea Sovie
tică.

MARȚI 18 APRILIE

9,C0 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Teleșcoa- 
lă. George Coșbuc — poet al 
poporului. Proprietate obștească 
socialistă — temelia progresului 
societății socialiste. Apărarea și 
dezvoltarea avutului obștesc, în
datorire cetățenească fundamen
tală; 10,00 Curs de limba rusă 
— lecția a 12-a; 10,30 Ex-Terra 
’72. Motorex -— predarea con
strucției cartului (partea a 2-a). 
Explicații suplimentare legate de 
construcția cartului; 10,55 Cant 
pionatul mondial de hochei — 
grupa A : U.R.S.S — Finlanda 
(repriza a IlI-a); 11,40 Lumea 
de mîine; 12,05 Film serial : 
„Patru tanchiști și un cîine" 
(XI); 13,00 Telejurnal; 15,30 
Matineu de vacanță : „Pltim- 
plum"; 16,30—17,00 Curs de 
limba franceză — lecția a 11-a; 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază; 17,35 De la Alfa 
la Omega — enciclopedie pen
tru elevi; 18,05 Melodii popu
lare; 18,25 întrebări și răspun
suri; 18,55 Muzică și imagine; 
19,20 1 001 de seri : Pățaniile 
lui Moș Ispravă; 19,30 Telejur
nal; 20,10 Telerecital : Elvira 
Godeanu; 21,30 Ancheta TV : 
Circulația în triplu sens (I); 
22,10 Teleglob: Phenian; 22,30 
„24 de orc".

zical pe Iza și pe Mara; 10,30 
Start la intersecție; 10,50 Fante
zie din operetele lui Kalman; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Cîntă Sheila și Jean Păuncscu; 
11,24 Miniaturi instrumentale; 
11,35 Album coral Iacob Mure- 
șianu; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Recital de operă; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,30 Melodii de ieri și de azi; 
14,00 Compozitorul săptămînii; 
14,40 Bujorel de primăvară — 
cîntece populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,05 Scene vesele din 
operete românești; 15,20 Recital 
Clara Haskil; 15,40 Pagini din 
muzica de estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 La microfon. Dorin 
Anastasiu, Bilie Davis și Luis 
Gardey; 16,35 Cîntecele noas
tre; 16,50 Publicitate radio; 
17,00 Antena tineretului; 17,30 
Orchestra de muzică populară a 
ansamblului „Chindia" din Pi
tești; 17,45 Muzică ușoară; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii pre- 
Ierate; 20,40 Cîntă Filofteia Lă- 
cătușu și Simion Pop; 20,55 
Știința la zi; 21,00 Revista șla
gărelor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

MARȚI 18 APRILIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Popas folcloric mu

Ieri, temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 20 de grade iar la Paring 
de plus 11 grade. Minimele au 
fost de plus 5 grade atît la Pe
troșani cît și la Paring.

Pentru următoarele 24 de ore i 
Vreme instabilă cu cer variabil. 
Precipitații sub forma de averse 
cu descărcări electrice. Vînt po
trivit din sectorul sudic.
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întreprinderea de rețele 
electrice Deva

anunță consumatorii casnici de 
energie electrică, că în anul 
1972, contorii electrici se pot 
procura numai prin magazinele 
comerțului de stat și cooperatist

NUMĂRUL CONTORILOR CARE VOR A- 
PARE IN COMERȚ FIIND LIMITAT SE RE
COMANDĂ CONSUMATORILOR SĂ ȚINĂ 
LEGĂTURA CU MAGAZINELE DE SPECIA
LITATE.

Pentru contorul cumpărat și depus spre veri
ficare și instalare la centrale de distribuție a e- 
nergiei electrice, I. R. E. Deva achită depunăto
rului suma de 130 lei.

Consumatorii care au cumpărat contor și își 
schimbă domiciliul în orice localitate din țară, 
beneficiază de contor la noul domiciliu, în baza 
unei adeverințe eliberate de centrul de distribu
ție Petroșani.

Consumatorii care posedă contor electric, rea
lizează importante economii la plata energiei e- 
lectrice.

(Urjnare din pag. 1) 

itul județean de partid a stabi
lit ea pînă la 30 aprilie a.c. la 
Centrala cărbunelui și celelalte 
întreprinderi să se încheie acți
unea de contractare pentru a- 
provizionare și desfacere pc anul 
1972, iar pînă la 30 iunie să 
fie definitivate contractele de 
liungă durată cu principalii 
furnizori și beneficiari. La în
cheierea contractelor se va a- 
vea în vedere eliminarea trans
porturilor încrucișate care, așa 
cum se Știe, sînt nu numai cos
tisitoare dar duc., la utilizarea 
nerațională a parcului de va
goane CFR. Prin îmbunătățirea 
condițiilor de depozitare, păs
trare și manipulare a materia
lelor, se va realiza în acest an 
o reducere a pierderilor neteh
nologice cu minimum 10 la sulă 
față de nivelul realizat în anul 
1971.

Planul de măsuri adoptat de 
plenara comitetului județean cu 
activul său dă o atenție deose
bită creșterii productivității 
muncii. Acest lucru este firesc 
dacă ținem seama că de creș- 
trea productivității muncii de
pinde în cea mai mare măsură 
Sporirea venitului național și 
pe această bază creșterea per
manentă a nivelului de trai al 
întregului popor — țel funda
mental al politicii partidului 
nostru comunist. Pînă la 30 iu
nie a.c., prin îmbunătățirea or
ganizării producției și a mun
cii, aplicarea unui sistem știin
țific de normare, munca în a- 
ccxrd în întreprinderile indus
triale se va extinde cu cel pu
țin 10 la sută față de nivelul 
realizat în 1971. In unitățile 
miniere, prin folosirea mai bu
nă a mașinilor și instalațiilor 
din dotare, se va obține, în a- 
nul 1972, față de 1971, o creș

tere a gradului de mecaniza
re a lucrărilor de încărcare în 
galerii și la operațiile de tăiere. 
La exploatările Centralei căr
bunelui Petroșani, această creș
tere va fi de 40 la sută. Pe a 
ceastă cale se va asigura o creș
tere a productivității muncii fi
zice cu 8 la sută la exploatările 
miniere din Valea Jiului. Ple
nara comitetului județean de 
partid a chemat organele și or
ganizațiile de partid, sindicat și 
U.T.C., comitetele oamenilor 
muncii să asigure ca depășirea 
planului de producție pc acest 
an să se realizeze în proporție 
de cel puțin 70 la sută pe sea
ma creșterii ' productivității 
muncii.

Plenara comitetului județean 
de partid a analizat multilate
ral posibilitățile de reducere a 
cheltuielilor de producție în uni
tățile economice din județ. Pe 
această bază s-a stabilit ca 
pînă la 30 aprilie a.c. conduce
rile întreprinderilor să coreleze 
normele de consum cu sarcinile 
de reducere a cheltuielilor ma
teriale. La materiile prime și 
materialele unde nu există nor
me de consum republicane și 
departamentale, comitetele oa
menilor muncii vor elabora 
norme uzinale, în așa fel îneît 
toate consumurile să fie urmă
rite pe această bază. In unită
țile miniere, prin aproviziona
rea cu lemn de mină cu dimen
siunile impuse de procesul teh
nologic, folosirea înlocuitorilor, 
extinderea susținerii metalice 
se va reduce consumul de ma
terial lemnos ; în Valea Jiului 
asemenea realizări pe această 
bază, conform planului de mă
suri, urmează să se ridice la 
870 mc material lemnos econo
misit.

In ceea ce privește îmbună
tățirea calității produselor, ple

nara a stabilit că prin respec
tarea strictă a tehnologiilor 
de fabricație și efectuarea unui 
control tehnic de calitate exi
gent, în acest an se va reduce 
la minimum volumul refuzu
rilor și reclamațiilor de la be
neficiari pentru calitate neco
respunzătoare. Unitățile miniere 
din Valea Jiului vor livra în 
acest an cărbune cocsificabil la 
un conținut de cenușă cu mini-

re să cuprindă în acest an mi
nimum 70 la sută din numărul 
total al muncitorilor construc
tori. Organizațiile de partid, 
conducerile șantierelor de con
strucții vor asigura introducerea 
și folosirea la construcțiile de 
locuințe a soluțiilor de execuție 
industriale la cel puțin 50 la 
sută la apartamentele prevăzute 
în plan pe anul în curs. Prin 
îmbunătățirea activității pe șan-

SARCINILE
ECONOMICE

mum 0,5 la sută sub prevede
rile normelor aprobate.

întreaga noastră țară este un 
vast șantier de construcții. Și 
în județul Hunedoara — deci 
și în municipiul Petroșani — 
există o vastă activitate de in- 
vestiții-construcții. Planul de 
măsuri aprobat de plenara co
mitetului județean de partid sta
bilește ca organele și organiza
țiile de partid, conducerile uni
tăților beneficiare, de proiec
tare și construcții să mobilize
ze întreaga masă de oameni ai 
muncii la îndeplinirea ritmică 
a planului de investiții astfel 
îneît, în semestrul I, să se rea
lizeze cel puțin 55 la sută din 
planul anual. Conducerile uni
tăților de construcții, sînt che
mate să asigure condițiile ne
cesare pentru extinderea mun
cii în acord global, în așa fel 
îneît această formă de salariza-

tiere, se vor devansa termenele 
de punere în funcțiune la o se
rie de obiective cum sînt: creș
terea capacităților de producție 
la minele Lonea și Aninoasa cu 
15 zile, baraj acumulare Valea 
de Pești cu 45 zile, stația de tra
tare a apei Valea de Pești cu 
45 zile etc. Pentru lucrările pre
văzute în plan pe anul 1973 be
neficiarii de investiții vor asigu
ra documentațiile de execuție 
pînă la 30 iunie a.c.

Un capitol important în pla
nul de măsuri se referă la pre
gătirea și promovarea cadrelor. 
Organele și organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
comitetele oamenilor muncii 
sînt chemate să asigure cu toa
tă răspunderea aplicarea pro
gramelor de perfecționare Și re
ciclare a cadrelor complclîndti- 
le urgent cu sarcinile reieșite 
din Conferința pe țară cu ca

drele de conducere din indus
trie și construcții. Organele Și 
organizațiile de partid, sindicat 
și U.T.C., conducerile unităților 
au datoria să ia măsuri concre
te pentru organizarea și desfă
șurarea în cele mai bune condi
ții a acțiunilor întreprinse pen
tru calificarea și ridicarea ca
lificării salariaților, pentru pre
gătirea cadrelor pe meserii și 
specialități, necesare noilor o- 
biective prevăzute a intra în 
funcțiune. Organizațiile de par
tid și de sindicat, comitetele 
oamenilor muncii vor manifesta 
o preocupare sporită pentru re
ducerea fluctuației salariaților 
și creșterea exigenței la anga
jare față de cei care au părăsit 
alte unități prin demisie sau 
desfacerea contractului de mun
că.

înfăptuirea sarcinilor econo
mice de mare însemnătate sta
bilite de partid cere perfecțio
narea continuă a activității de 
conducere. Planul de măsuri e- 
labo-rat de plenara comitetului 
județean de partid stabilește ca 
organele și organizațiile de par
tid, comitetele oamenilor mun
cii să îmbunătățească sistemul 
de urmărire operativă a înde
plinirii planului de stat la toți 
indicatorii pentru a putea inter
veni la timp și eficient în rezol
varea problemelor care condi
ționează desfășurarea normală 
a activității de producție. Ple
nara Cere organelor și organiza
țiilor de partid, comitetelor oa
menilor muncii să analizeze pe
riodic modul cum se realizea
ză și se finalizează măsurile sta
bilite pe baza studiilor de or
ganizare științifică a producției 
și a muncii, plinind un accent 
mai mare pe îmbunătățirea 
structurii salariaților, reducerea 
ponderii personalului adminis
trativ și de deservire, precum

și simplificarea sistemului de e- 
vidență.. Consiliile oamenilor 
muncii sînt chemate să sprijine 
întreprinderile subordonate în 
soluționarea operativă și efici
entă a tuturor problemelor ri
dicate cu ocazia adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii 

și a acelor propuneri care apar 
pe parcursul desfășurării activi
tății de producție.

Plenara comitetului de partid 
cheamă organele și organizați
ile de partid, sindicat și U.T.C., 
comitetele oamenilor muncii să 
acorde toată atenția rezolvării 
problemelor sociale ridicate de 
salariați cu privire la crearea 
tuturor condițiilor necesare des
fășurării în deplină siguranță a 
activității de producție, respec
tării stricte a normelor depar
tamentale de protecție a mun
cii și a prevenirii îmbolnăvirilor 
profesionale.

Planul de măsuri adoptat de 
plenara comitetului județean de 
partid este un document de ma
re însemnătate pentru îmbună
tățirea activității organelor și 
organizațiilor noastre de partid, 
pentru creșterea răspunderilor 
în realizarea sarcinilor econo
mice Și a angajamentelor asu
mate pe anul 1972. Există de
plina' convingere că organele și 
organizațiile de partid din Va
lea Jiului, militante active pen
tru aplicarea consecventă a po
liticii înțelepte a partidului nos
tru nu vor precupeți nici un 
efort pentru a traduce în viață 
hotărîrea comitetului județean 
de partid. Să facem totul ca pla
nul <le măsuri elaborat de ple
nara comitetului județean de 
partid să prindă pretutindeni 
via(ă și să fie un sprijin efec
tiv în activitatea noastră de zi 
cu zi închinată propășirii pa
triei, creșterii bunăstării între
gului nostru popor.

Exploatarea minieră
LIVEZENI

Organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi :

• șef sector investiții

• maistru minier subteran

Concursul va avea loc în ziua de 25 aprilie 
1972, ora 10, la sediul exploatării.

Angajarea și salarizarea conform Legii nr. 
12/1971 și H.C.M. nr. 914z1968.

înscrierile se fac la biroul personal al exploa
tării, pînă în preziua concursului.

angajează urgent:
• șef birou contabilitate financiar
® contabil principal
® contabili

® brancardieri

Condiții de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 
12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la sediul spitalului din Petro
șani, str. Constructorul, nr. 5, telefon 1430.

Mica publicitate
FAMILIA îndoliată BORCA IULIU mulțumește elevilor 

și profesorilor din Petroșani, tinerilor și tinerelor precum 
și maiștrilor de la Uzina de utilaj minier, prietenilor și tu
turor celor care au prezentat condoleanțe, au luat parte Ia 
funeralii, conducînd pe ultimul drum pe scumpul și neuita
tul nostru fiu și frate, IULIU, fiind prin toate acestea ală
turi de ea în încercarea deosebit de grea pricinuită de sur 
prinzătoarea pierdere.

-A-

VINII casă, garaj, grădină, Trabant GOL Petroșani, în 
spatele Casei pionierilor.

000.de
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Congresul CONFERINȚAPopoarele lumii condamnă energic escaladarea Partidului

U. N. C.Socialist Austriac T. A. D.agresiunii S.U.A. împotriva R. 0. Vietnam

do- 28—30
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va vizita
Polonia★

cmă.

im-

(Agcrpres)

altor acte de război 
D. Vietnam.

(Agerpres). 
din sarcinile princi- 
actualului plan șe- 
R.P.D. Coreene este 
producției de ener-

re-
a-

mericane 
cargoului 
R.D.G.".

TU

(Agerpres). — Prc-

® Apelul guvernului R.D. Vietnam către forțele armate și populația țării 
® Declarația agenției TASS ® Demonstrații și 
rații de sprijin și solidaritate cu eroicul popor

mitinguri de protest, decla- 
vietnamez

Potrivit 
ungar, la 
pe malul 
construc- 

atomo-

BUDAPESTA — 
hotărîrii guvernului 
sud de Budapesta, 
Dunării, va începe 
ția primei centrale
electrice ungare. Pe baza u- 
nui acord, Uniunea Sovietică 
va livra Ungariei utilajele 
principale pentru centrală. 
Se prevede ca primul bloc, 
cu o 
intre 
1980. 
tregii 
2 mii

HANOI 17 (Agerpres). — C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam și guvernul R.D. 
Vietnam au dat publicității un 
apel în legătură cu escaladarea 
agresiunii S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam. Arătînd că bombarda
mentele masive efectuate de a- 
viația americană la 16 aprilie 
asupra capitalei R.D. Vietnam, 
Hanoi, și orașului-port Haiphong 
reprezintă noi pași, de o deose
bită gravitate, pe calea escala
dării războiului de agresiune, a- 
pelul subliniază că aceste acți
uni ale Administrației S.U.A. 
încearcă să salveze de Ia eșecul 
total politica de „vietnamizare" 
a războiului și să asigure State
lor Unite o poziție de forță.

In prezent, se menționează în 
apel, situația este net în defa
voarea agresorilor și sateliților 
lor, raportul de forțe s-a schim
bat în dezavantajul acestora, 
ceea ce are drept urmare agra
varea perspectivei de faliment 
total a politicii de „vietnamiza
re'". Atacînd R.D. Vietnam cu a- 
jutorul 
navale, 
se pot 
geri și
continuarea apelului.

Apelul cheamă partidul, forțe
le armate și populația R.D. Vi
etnam să-și intensifice eforturi
le în lupta pentru a elibera 
Sudul, a apăra Nordul, a pro-3 
gresa spre unificarea pașnică a 
țări; Și a izgoni pe imperialiș
tii americani din Peninsula In- 
dochineză. „Fiecare uzină, fie
care șantier, fiecare fermă de 
stat, fiecare cooperativă, fiecare 
școală și fiecare stradă trebuie 
să fie o tranșee gata de luptă 
pentru a zdrobi toate aventurile 
militare ale imperialiștilor ame
ricani și acoliților lor" — adau
gă textul apelului.

Totodată, el cheamă poporul 
american să împiedice cu hotă- 
rîre, în interesul păcii, dreptă
ții și onoarei Statelor Unite, ori
ce escaladare a războiului.

tru o perioadă nedefinită, convorbi
rile de la Paris, arătînd că acestea 
sînt în contradicție flagrantă cu de
clarațiile oficiate referitoare la 
rința S.U.A. de a ajunge la o rc- 
glcmcnatre pașnică în această 
giune a lumii. Aceste acțiuni — a 
rată declarația — nu pot să nu 
ducă la o și mai mare complicare 
a situației din Indochina, a situa
ției internaționale în ansamblu.

Relevînd că Uniunea Sovietică a 
fost și va fi de partea Vietnamu
lui eroic, a tuturor patrioților din 
Indochina, acordîndu-le ajutorul și 
sprijinul necesar în respingerea agre
siunii imperialiste, declarația cerc 
ferm încetarea bombardamentelor a- 
mericane și a 
împotriva R.

miliții și de la eșecul politicii „viet- 
namizării războiului".

★
COPENHAGA 17 (Agerpres). — 

La Copenhaga a avut loc, în fața 
Ambasadei S.U.A., o puternică de
monstrație de protest împotriva noi
lor bombardamente ale aviației a- 
mericane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. Demonstrația s-a încheiat 
cu un miting în cursul căruia a 
fost adoptată o rezoluție prin care 
se cere guvernului să condamne 
bombardamentele americane asupra 
Vietnamului și să rupă relațiile cu 
regimul marionetă de la Saigon. 
Rezoluția a fost înmuiată ministru
lui de externe al Danemarcei, Knud 
Boerge Andersen.

★

forțelor lor aeriene și 
agresorii americani nu 
aștepta decît la înfrîn- 
mai mari — se arată în

PEKIN 17 
mieriii Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, l-a primit pe 
Tran Binh, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei Republicii 
Vietnamului de sud la Pekin, care 
i-a înmînat copia Apelului Comite
tului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din 15 aprilie a.c., 
informează agenția China Nouă. Ciu 

dinEn-lai a declarat că „popoarele 
Vietnam, Laos și Cambodgia nu vor 
înceta niciodată lupta lor 
potriva agresiunii și pentru salvare 
națională, și nici poporul și guver
nul chinez nu vor înceta să le 
sprijine, atîta timp cît imperialis
mul american continuă agresiunea 
împotriva Vietnamului și Indochi- 
nci“, transmite agenția China Nouă.

Referindu-sc la recentele bombar
damente ale forțelor aeriene și na
vale asupra R. D. Vietnam, inclusiv 
bombardarea Hanoiului și Haiphon- 
gtilui, Ciu En-lai a subliniat că, prin 

ameri- 
înfrîn-

Victna-

BERLIN 17 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al R. D. Germane 
a dat publicității o declarație, în 
care condamnă escaladarea atacuri
lor aeriene ale Statelor Unite îm
potriva R. D. Vietnam și exprimă 
solidaritatea R. D. Germane cu e- 
roicttl popor vietnamez, cu lupta sa 
împotriva agresiunii americane și a 
politicii S.U.A. de „vietnamizare" 
a războiului. Consiliul de Miniștri 
al R. D. Germane a protestat, tot
odată, în mod energic „împotriva 
atacului ilegal comis de avioane a- 
mericane în portul Haiphong contra 

„Halberstadt", aparținînd

★

YORK 17 (Agerpres). —

*
MOSCOVA 

genția TASS 
să declare că 
toare sovietice se urmărește 
tenție evoluția situației 1 
noile acte de agresiune ale S.U.A. 
în Vietnam. Declarația condamnă 
aceste acte, creșterea forțelor mili
tare americane în zona Indochinei, 
reluarea raidurilor asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam și hotărîrea 
.Washingtonului de a întrerupe, pen-

17 (Agerpres). — A- 
a fost împuternicită 
în cercurile conducă-

cu a- 
legate de

aceste mijloace, imperialiștii 
câni nu se vor salva de la 
gere în războiul împotriva

NEW
„Bombardarea de către aviația ame
ricană a portului Haiphong și a 
împrejurimilor Hanoiului constituie 
unul dintre cele mai grave acte de 
agresiune săvîrșite împotriva popu
lației pașnice" — se arată în decla
rația comună adoptată de organi
zațiile pacifiste americane „Comite
tul studențesc pentru noua mobili
zare" și ~ 
apărarea 
niuni ce

Raidurile piraterești 
asupra orașelor Hanoi

HANOI 17 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că, în urma rai
durilor piraterești efectuate la 16 
aprilie a. c. de aviația americană 
asupra orașelor Hanoi și Haiphong, 
în rîndul populației civile au fost 
înregistrate numeroase victime, ma
joritatea celor uciși și răniți fiind 
femei și copii. Avioanele americane 
au provocat grave daune materiale 
unui mare număr de clădiri,

„Coaliția pentru acțiuni în 
păcii", în cadrul unei reu- 
a avut loc la Chicago.

efectuate
și Haiphong

și magazine din Hanoi, iar la Hai
phong au distrus parțial locuințele ■ 
oamenilor 
bricii de 
și uzinei 
din acest

Forțele armate și populația au ri
postat cu vigoare, doborînd încă 
patru avioane americane, fapt care 
ridică la 3 496 numărul aparatelor 
de zbor pierdute de S.U.A. dea
supra R. D. Vietnam.

muncii din apropierea fa- 
ciment, șantierelor navale 
constructoare de mașini 
oraș.

VILLACH 17. — Corespon
dentul Agerpres, Petre Stăn- 
cescu, transmite ; Luni s-a des
chis la Villach (landul Carin- 
tia) cel de-al 21-lea Congres fe
deral al Partidului Socialist 
Austriac, la care participă 550 
de delegați și numeroși invitați. . 
Congresul se află sub semnul 
împlinirii a doi ani de Ia. for
marea primului guvern mono- 
color socialist din perioada post
belică. Cu acest prilej, cancela
rul Bruno Kreisky, președinte
le Partidului socialist, a des
chis o expoziție prezentînd rea
lizările din cei doi ani de gu
vernare a P.S. Austriac.

După cum se precizează în 
comunicatul de presă, „sarcina 
Congresului de la Villach este 
de a examina concordanța po
liticii concrete a Partidului so
cialist cu țelurile sale programa
tice".

In centrul- dezbaterilor se va 
afla raportul lui Bruno Kreisky, 
președintele partidului. înain
tea deschiderii lucrărilor Con
gresului, la Kongresshaus a a- 
vut loc o ședință a Comitetului 
director al P.S.A. In rezoluția 
adoptată cu acest prilej, condu
cerea partidului formulează a- 
precieri asupra unor teme de 
politică curentă și economică, 
asupra modului cum concepe 
rezolvarea problemelor referi
toare la creșterea ritmului de 
dezvoltare economică, îmbună
tățirea structurii economice, stă
vilirea creșterii prețurilor.

o

SANTIAGO DE CHILE 17. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite :

Luni au fost reluate discuțiile în 
plenul celei de-a IlI-a conferințe 
U.N.C.T.A.D. de la Santiago de 
Chile.

Primul orator a fost Sicco Mans
holt, președintele Comisiei C.E.E. 
Referindu-se la criza monetară din 
1971, vorbitorul a adus în discuție 
necesitatea reformării sistemului ca
re guvernează relațiile financiare in
ternaționale. In prezent, a spus el, 
un grup de țări bogate stabilesc de
ciziile privind acest sistem, în timp 
ce majoritatea țărilor din lume sînt 
obligate să li se supună, fără să 
aibă o participare la elaborarea lor.

Această situație trebuie schimba
tă, asigurîndu-se și pe calea refor
melor instituționale privind sistemul 
monetar internațional un cadru mai 
adecvat pentru comerțul exterior al 
țărilor în curs de dezvoltare și pen
tru diversificarea acestuia. Vorbito
rul a propus măsuri concrete pentru 
o mai justă diviziune internațională 
a muncii și revizuirea, în acest con
text, a relațiilor comerciale între 
țările dezvoltate și cele în curs de 
emancipare economică.

Conducătorul delegației Danemar
cei, J. Kelland, și-a exprimat satis
facția în legătură cu crește
rea caracterului reprezentativ al 
U.N.C.T.A.D., subliniind, în mod 
deosebit, prezența R. P. Chineze.

Țările industriale, a spus șeful de 
legației daneze, au o mare respon
sabilitate în redistribuirea venituri
lor pe plan mondial; el a cerut ca 
acestea să se angajeze cu măsuri 
concrete pentru micșorarea decala
jelor existente între țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare. 
Guvernul danez, a spus vorbitorul, 
a susținut acordarea unor prețuri 
echitabile pentru o serie de produse 
de bază ale țărilor în curs de dez
voltare.

putere de 440 MW, să 
în funcțiune în anul 
Puterea instalată a în- 
centrale va fi de 1,9 — 
MW.

★
BELGRAD — Se încheie 

lucrările de construcție și 
montajul instalațiilor Ia no
ua secție a Uzinelor de auto
mobile „Țrvena Zastava" din 
orașul Kraguevaț. După in
trarea în funcție a acestei 
secții, producția anuală de 
automobile a uzinei va ajun
ge la 200 000.

„Țrvena ZasL.va'' este una

din cele mai mari întreprin
deri industriale iugoslave, 
avînd un număr de 24 000 de 
salariați. Pe lîngă cunoscu
tele modele de autoturisme 
„Zastava-750" și „Zastava- 
I 300”, aici se pune la punct 
producția unui model nou, 
care va intra în fabricație 
sub numele de ,.Zastava-101“ 
și care ține seama de cele 
mai noi cuceriri în domeniul 
tehnicii automobilistice.*

PHENIAN 17
— Una 
pale ale 
senal al 
sporirea
gie electrică, astfel îneît ea 
să asigure nevoile crescînde 
ale economiei naționale. Pî
nă în anul 1976, ultimul an 
al planului, producția de e- 
nergie electrică trebuie să 
ajungă în R.P.D. Coreeană Ia 

miliarde kWh.

■■

Președintele
Nixon

După cum transmite agenția PAP, 
președintele S.U.A., R. Nixon, a pri
mit pe ambasadorul R. P. Polone 
în S.U.A., W. Trampvzynski, care 
i-a înmînat invitația adresată de 
H. Jablonski, președintele Consiliu
lui de Stat, și P. Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, de 
a face o vizită în Polonia.

Casa Albă a anunțat luni că pre
ședintele Nixon va vizita Polonia 
la 31 mai și 1 iunie, după vizita 
în U.R.S.S. și Iran.

I
W. 43' R.D. GERMANA: 

Una dintre pro
blemele care se 
află în curs c’e 
cercetare la In
stitutul pentru 
Chimia polimeri
lor din cadrul A- 
cademici de Ști
ințe diri Berlin 
este viteza de 
lungire a fibrelor 
artificiale, factor 
determinant în 
producerea aces
tor fibre, deoare
ce le dă amănun
te caracteristici 
de structură. I- 
magine din labo
ratorul unde se 
cercetează aceas
tă prob.

cuvîntare a lui M. Suslov in legătură 
cu problemele ratificării de către 

R.F. a Germaniei a 
încheiate cu U.R.S.S.

(ratatelor 
și Polonia

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Comisiile pentru afaceri externe 
ale Sovietului Uniunii Și Sovie
tului Naționalităților ale Sovie
tului Suprem au recomandat 
Prezidiului Sovietului Suprem 
să ratifice tratatul semnat la 12 
august 1970 între Uniunea So
vietică și R.F. a Germaniei.

La ședințele comune din 12 și 
17 aprilie ale celor două comi
sii, toți deputății participanți la 
discuții s-au pronunțat în f§e 
voarea ratificării tratatului.

Luni, în încheierea dezbate
rilor, Mihail Suslov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Comi
siei pentru afaceri externe 
Sovietului Uniunii, a rostit 
cuvîntare.

Vorbitorul a relevat că, în cu- 
vînitul lor, deputății au sublini
at, pe bună dreptate, că semna
rea Tratatului dintre U.R.S.S. 
și R.F.G. are o importanță deo
sebită. Totodată, însă, paralel 
cu satisfacția legată de semna
rea tratatului, deputății și-au 
manifestat o oarecare îngrijo
rare în legătură cu discuțiile 
care au loc în R.F.G. în jurul 
ratificării tratatului.

Analiza evoluției din ultimii 
ani arată că guvernul R.F.G., 
condus de cancelarul Willy

a 
o

a dat dovadă de rea- 
aprecierea situației din

Desigur, însă, a spus 
noi nu uităm activitatea

leb, iar Aii Al-Samman a de
venit ministru al .justiției.

de protest împotriva 
acte de escaladare a 

din Vietnam. La
avut loc o de- 

organizată în fața
Brandt, 
lism- în 
Europa. 
Suslov, 
acelor forțe din Republica Fe
derală a Germaniei care încear
că, cu tot dinadinsul, să împie
dice colaborarea și buna vecină
tate 
alte țări 
însă, că 
și apoi 
în viață 
două părțile.

Referidu-se la lupta politică 
care se duce în prezent în 
R.F.G. în jurul problemei ra
tificării tratatului de la Mosco
va, M. Suslov a declarat! „Tre
buie spus cu toată certitudinea 
că neratificarea tartatului sem
nat între U.R.S.S. și R.F.G. ar 
avea urmări deosebit de nega-> 
tive, în primul rînd pentru 
R.F.G. însăși. Se înțelege de la 
sine că dacă tratatul nu va in
tra în vigoare, R.F.G., pierzînd 
încrederea politică, își va pierde 
pentru Uniunea Sovietică im
portanța ca partener serios în 
relațiile economice. Totuși, sîn- 
tem convinși că forța înțelep
ciunii, care exprimă voința po
poarelor de pace, inclusiv în 
R.F.G., va avea un cuvînt greu 
de spus".

cu Uniunea Sovietică și 
socialiste. Noi sperăm, 
tratatul va fi ratificat 
va fi tradus neabătut 
și respectat de amîn-

prezentarea
Antoine" 

colectivul

data cu 
spectacolului „Cher 
de Jean Anouilh, 
Teatrului de Comedie din Bucu
rești și-a încheiat prima parte 
a turneului întreprins în R. P. 
Ungară. Ca și în celelalte spec
tacole. actorii bucureșteni au 
obținut și cu piesa „Cher Anto
ine" un remarcabil succes, pu
blicul budapestan făcîndu-le o 
caldă și entuziastă manifestare 
de simpatie.

După spectacolele din capi
tala ungară, în zilele de 18 și 19 
aprilie, Teatru] de Comedie din 
București va mai prezenta do
uă spectacole în orașul Kecske
met.

In State'e Unite continuă 
acțiunile 
noilor 
războiului
Washington a 
monstrație
Casei Albe, la care au partici
pat un număr de peste 8 000 de 
persoane.

La 17 aprilie și-a încheiat 
vizita în Turcia, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi.

In cursul viziitei, N. Podgor
nîi a avut convorbiri cu condu
cători ai Turciei în probleme 
de interes reciproc pentru cele 
două țări.

borării ordinei de zi a convor
birilor propriu-zise — anunță 
A.C.T.C. Cu acest prilej, a con
tinuat schimbul de vederi între 
reprezentanții celor două orga
nizații și s-a convenit ca data 
următoarei întîlniri să fie sta
bilită 
gere 
părți

ulterior, printr-o înțele- 
telefonică între cele două

Un avion de turism de 
„Piper Commanche", a- 

cinci persoane la bord, s-a 
Franței în

tipul 
vînd 
prăbușit în sudul 
timp ce efectua un zbor de a- 
grement. Toți pasagerii, pre
cum și pilotul au murit.

© In regiunile muntoase din 
Republica Federală a Germani
ei s-au înregistrat sîmbătă și 
duminică ninsori abundente. 
Astfel, stratul de zăpadă a a- 
tins in unele regiuni din Alpiî 
Bavarezi 80 de cm.

® După cum anunță agenția 
D.P.A., Herbert Wellner, preșe
dintele fracțiunii parlamentare 
a P.S.D.G., a declarat, într-un 
interviu acordat postului de ra
dio al landului Hessa, că ar fi 
oportun să se desfășoare noi 
convorbiri între guvernul fede
ral și opoziție în problema tra
tatelor semnate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și Polonia, în cazul în 
care opoziția își va exprima a- 
cordul cu această propunere.

©■ Potrivit datelor 
de Departamentul de 
al Ceylonului, populația acestei 
țări este în prezent de 12 747 000 
de persoane. Numărul șomeri
lor înregistrați în Ceylon este 
de 600 000.

publicate 
statistică

TURCIEICABINETULUIDEMISIA

de raiduri, 
americane : 
antiaerian

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon, i 166.4 Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

r

țp Primul ministru a! Repu
blicii Arabe Yemen, Mohsen 
Al-Aini, a procedat la o rema
niere ministerială — s-a anun
țat la Sanaa. Conducerea Mi
nisterului de Interne a fost 
preluată de generalul Aii Saif 
Al-Kholani, care îl înlocuiește 
în această funcție pe Salam Al 
Razehi. numit director al Birou
lui Securității Naționale. Por
tofoliul administrației locale i-a 
fost încredințat Iui Hashem Ta-

@ La Panmunjon a avut loc 
a opta întilnire de lucru din 
cadrul convorbirilor prelimina
re între organizațiile de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de Sud, în vederea ela-

S.U.A. — Cei trei membrii ai echipajului navei APOLLO 
16, se află în drum spre Lună (de la stingă la dreapta) : 
Thomas K. Mattingly, II — pilotul modulului de comandă 
John W. Young — comandantul misiunii și Charles M 
Dulce Jr. pilotul modulului lunar.

IN VIETNAMUL DE SUD
nraillm ’ n» ......... IUI-»

Continuă cu intensitate acțiunile 
ofensive ale forțelor patriotice

VIETNAMUL DE SUD 17 (A- 
gerpres). — Acțiunile forțelor pa
triotice de eliberare din Vietnamul 
de sud continuă cu intensitate. Pro
vincia de coastă Binh Dinh a fost 
duminică teatrul unor lupte puter
nice, care au accentuat starea de 
izolare și derută a trupelor regi- 
mului-marionetă. După o intensă 
pregătire de artilerie, forțele patrio
tice au atacat duminică baza ame- 
ricano-saigoneză din zona Qui 
Nhon, din provincia Binh Dinn, 
provocînd inamicului grele pierderi

umane și materiale. Situația rămî- 
nc critică pentru militarii saigonezi 
izolați în apropierea localității An 
Loc, cucerită de patrioți. Un depo
zit de muniții al armatei saigoneze, 
situat la Lai Khe, la sud de An 
Loc, a explodat. Forțele de elibe
rare, după ce au depășit capitala 
provinciei Binh Long, înaintează 
de-a lungul șoselei nr. 13, impor
tantă cale de comunicație cu Sai- 
gonul.

Pe frontul de nord, baza „Bas- 
togne", care deține poziția de acces

spre orașul Hue, conțină sa fie 
ținta unor puternice atacuri ale pa- 
trioților, Ia fel ca și baza ameri
cană de la Pliu Bai, aflată la 15 
km mai la sud.

Forțele patriotice au provocat și 
deteriorarea gravă a trei distrugă
toare americane, care sprijineau de 
pe mare trupele regimului-marionetă 
angajate în luptă la nord de Kuang 
Tri.

Pe de altă parte, agențiile occi
dentale relatează că forțele aeriene 
americane au continuat, în ultimele 
24 de ore, bombardamentele asu
pra Vietnamului de sud, efectuînd 
438 
zbor 
tirul 
tice din zonele 
Quang Tin și 
km nord de Saigon.

. Patru aparate de 
au fost doborîte de 
al forțelor patrio- 

Dong Ha, în nord, 
Binh Long, la 100

ANKARA 17 (Agerpres). — Ni
hat Erim a prezentat luni șefului 
statului turc, Cevdet Sunay, demi
sia din funcția de prim-ministru — 
se anunță oficial într-un comunicat 
al Președinției Republicii. Comuni
catul precizează că Cevdet Sunay a 
acceptat demisia acestuia și, totoda
tă, l-a însărcinat pe Ferit Melen, 
ministrul apărării, să asigure, cu a- 
Ceeași echipă guvernamentală, func
ția de premier interimar pînă la 
formarea unui nou cabinet. Sarcina

principală a echipei guvernamentale 
va fi rezolvarea problemelor curen
te, întrucît, potrivit Constituției 
turce, noul cabinet trebuie format 
în interval de 15 zile.

In scrisoarea adresată președinte
lui Republicii, premierul Nihat Erim 
a declarat că a hotărît să demisio
neze. In cercurile politice din An
kara, unde demisia premierului era 
așteptată încă de săptămîna trecută, 
se apreciază că decizia acestuia a

fost determinată de refuzul princi
palelor partide politice reprezentate 
în Parlament de a acorda guvernu
lui — pe o perioadă determinată — 
puterile necesare pentru a-și înde
plini misiunea de reformă prin in
termediul unor decretc-legi — infor
mează agențiile occidentale de pre
să. De asemenea, se reamintește că 
principalele partide au respins cere
rea președintelui Sunay de a re
nunța temporar la activitatea poli
tică proprie.

CAPE KENNEDY 17. 
respondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite: Duminică, 
ora 12,34 (ora locală): Rampa 
de lansare 39 este învăluită în 
nori de fum și flăcări portoca
lii. Trenul spațial — format din 
cele trei trepte ale rachetei Sa
turn-3, înaltă cit 36 de etaje, 
nava cosmică „Apollo-16", mo
dulul lunar și turnul de salvare 
— se desprinde ușor de Pămînt, 
împins spre înălțimi de reactoa
rele rachetei.

Sub privirile a peste un milion 
de turiști și localnici, adunați pe 
plajele din apropierea cosmodro- 
mului Cape Kennedy din Florida 
pentru a urmări lansarea, nava 
se avîntă spre înălțimile albas
tre, punctate ici și colo de cîțiva 
nori albi.

De la bordul navei, comandan
tul misiunii, John Young, rapor
tează că „sistemele și aparatele 
de zbor funcționează normal". 
Ele se află sub permanenta su
praveghere a pilotului navei, 
Charles Duke, secondat de Tho
mas Mattingly, care este coman
dantul modulului lunar, numit de 
cosmonauți „Orion". De la stația 
de urmărire a zborurilor cosmice 
din Houston li se răspunde : „O.K. 
felicitări. Drum bun spre Selena".

Nava cosmică s-a înscris apoi 
pe o orbită provizorie în jurul 
Pămîntului, cosmonauții efectuînd 
exact aceleași manevre ca și e- 
chipajele celorlalte misiuni „A- 
pollo". Principala manevră a con
stat în rearanjarea formației de 
zbor prin extragerea modulului 
lunar din conteinerul aflat în ur
ma navei și aducerea lui în fața 
„trenului spațial". O dată termi
nată această operație, reactoarele 
celei de-a treia trepte a rachetei 
Saturn-3 au fost puse în func
țiune, proiectînd nava cosihică 
pe o traiectorie lungă de circa 
400 000 km.

In cazul in care totul se va 
desfășura potrivit programului, 
zborul interplanetar va dura 12 
zile, 2 ore și 36 de minute, asele
nizarea urmînd a avea loc la 20 
aprilie, ora 20,41 GMT. Pentru 
prima dată în istoria zborurilor 
cosmice doi pămînteni vor în
cerca să aselenizeze într-una din. 
numeroasele zone ale plalourilor 
înalte ale Lunii, care acoperă 
circa 4/3 din suprafața satelitu
lui natural al Terrei. Mai precis, 
Charles Duke va pilota modulul 
lunar pe deasupra regiunii mun
toase din apropierea craterului 
Descartes, situat în partea de sud- 
est a Selenei, și îl va așeza pe un 
mic platou din vecinătatea cra
terului.

Acest loc a fost ales special 
de selenologii americani în spe
ranța ca misiunea „Apollo-16", 
penultima din cadrul programului 
„Apollo", va putea aduce pe Pă
mînt eșantioane de rocă și praf 
lunar care să dezlege unele ne
cunoscute fundamentale privind 
formarea și vîrsta Selenei. Rocile 
ce urmează a fi colectate de as- 
tronauții Young și Duke din a- 
propierea craterului Descartes și 
aduse pe Pămînt vor ajuta să se 
stabilească dacă suprafața Selenei 
a fost modulată de explozii vul
canice sau de bombardamentele 
de meteoriți.

In timpul celor circa 72 de orc 
de popas pe suprafața Lunii, as- 
tronauții vor părăsi modulul lu
nar de trei ori. Ei vor parcurge, 
la bordul electrovehiculului „Ro
ver", circa 
de ore de 
Iară, timp 
mostre de 
apropierea
aparate necesare cercetărilor. Du
pă recuplarea modulului cu nava- 
mamă, ce va fi parcată pe o or
bită în jurul Selenei, astronauții 
vor lansa pe aceeași orbită un 
mic satelit.

30 de km în cele 21 
activitate extravehicu- 
în care vor colecta 
sol și vor instala în 
modulului o serie de

Misiunea „Apollo-16“ se va 
încheia la 28 aprilie, ora 20,30 
GMT, prin amerizarea capsulei 
navei cosmice în apele Pacificu- 

: Insulei Christ-lui, în apropierea 
mas.
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HOUSTON 17 (Agerpres). — 
Luni la ora 06,33 (GMT), nava 
spațială „Apollo-16" se găsea la 
107 038 km distanță de Pămînt 
și se deplasa cu viteza le 8 294 
km la oră. întrucît traiectoria pe 
care s-a înscris trenul spațial este ■

cea exactă, Centrul spațial de la 
Houston a anulat prima manevră 
de corectare, prevăzută în pro
gram. Cei trei astronauți, Young, 
Duke și Mattingly, au început, 
ceva mai devreme decît se stabi
lise inițial, o perioadă de odihnă 
de opt ore.

Problema pusă de deteriorarea 
stratului proiector termic al trep
tei de urcare a modulului, lunar 
este în continuare nerezolvată, 
dar, potrivit precizărilor făcute la 
Houston, ea nu riscă să impieteze

în vreun fel asupra misiunii. Res
turile observate prin hublourile 
cabinei de comandă, la scurt timp 
după scoaterea Lem-ului din com
partimentul ce i-a fost rezervat 
la plecare in ultima treaptă a ra
chetei „Saturn-3". nu ar fi, se 
apreciază, decît particule de vop
sea desprinsă. După perceperea 
straniului fenomen. Young și Du
ke au procedat la o verificare a- 
mănunțită a sistemelor modulului 
lunar, fără a descoperi nimic în 
neretml


