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Omul și munca lui în literatură
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electiv accelerarea
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1972 ; Raportul de activitate ai 
Comisiei de cenzori, pe aceeași 
perioadă ; Discuții; Aprobarea 
activității Uniunii scriitorilor și 
a Comisiei de cenzori; Aproba
rea Statutului Uniunii scriitori
lor ; Alegerea Consiliului Uniu
nii scriitorilor, a Biroului și a 
conducerii operative a Uniunii 
scriitorilor și a Comisiei de cen
zori.

Conferința a adus un pios o- 
magiu scriitorilor decedați în 
perioada care a trecut de la ul
tima adunare generală a scrii
torilor din 1968.

Intrîndu-se în ordinea de zi. 
Zaharia Stancu, președintele U- 
niunii, a prezentat Raportul de 
activitate al Consiliului Uniunii 
scriitorilor pe perioada noiem
brie 1968 — mai 1972.

In continuare, scriitorul Ni
colae Tăutu a prezentat raportul 
Comisiei de cenzori.

Au urmat, apoi, dezbaterile 
generale asupra rapoartelor pre
zentate. Au luat cuvîntul scri
itorii : Constantin Chiriță, Ale- 
cu Ivan Ghilia, Mircea Radu 
Iacoban, Hajdu Gyozo, Ilic Pău-= 
nescu. Ion Negoițescu, Radu 
Cârneci, Ion Gheorghe, Virgil 
Teodorescu, Anton Breitenhofer, 
loan Alexandru, Alexandru Di
ma, Szasz Janos, Aurel Mihale, 
Romulus Vulpescu, Dan Zamfi- 
rescu, Letay Lajos, Leonid Di
mov, Cornelia Leu, Liviu Bra- 
toloveanu.

Lucrările Conferinței conti
nuă.

In sala mică a Palatului Re
publicii Socialiste România au 
început, luni dimineața, lucră
rile Conferinței Naționale a 
Scriitorilor.

Eveniment de o deosebită im
portanță în viața literară a ță
rii, precedat de un larg și 
constructiv schimb de păreri în 
presă și în publicațiile de spe
cialitate, Conferința — for am
plu, reprezentativ — va dezba
te într-un spirit de înaltă răs
pundere probleme ale creației 
scriitoricești și va analiza cele 
mai eficace căi pentru a trans
pune în opere literare, într-o 
expresie originală, de ' alea
să ținută artistică, viața 
și munca eroică a constructori
lor români, maghiari, germani 
și de alte naționalități ai noii 
orînduiri sociale, mărețul pro
gram propus de partid privind 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Alături de scriitori, la lucră
rile Conferinței iau parte nu
meroși invitați i reprezentanți 
ai instituțiilor centrale și orga
nizațiilor de masă, membri ai 
conducerii celorlalte uniuni de 
creație, alți oameni de 
cultură.

Lucrările Conferinței 
deschise de Zaharia 
președintele Uniunii I 
lor.

Participanții au ales în una
nimitate un prezidiu format 
din membri ai Biroului Uniunii 
scriitorilor și ai Comitetului de 
partid, scriitori membri ai Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, alte persona
lități ale vieții noastre literare.

După alegerea organelor de 
lucru ale Conferinței, a fost a- 
doptată următoarea' ordine de 
zi: Raportul de activitate al 
Consiliului Uniunii scriitorilor 
oe perioada noiembrie 1968-mai

(Agerpres)
cînd descoperi înainte de toate răspunsuri 
pertinente la întrebările, neliniștile, certitu
dinile, deciziile, speranțele, așteptările, insa
tisfacțiile tale firești.

Omul anului ’72 are nevoie de dimensiona
rea sa exactă în prezent, de proiectarea lui 
adecvată în viitor, adică de ceea ce literatu
ra dedicată omului creator de bunuri mate
riale, are pînă acum realizări mai „modeste". 
Aștept de la Conferința scriitorilor o dezba
tere amplă, mai întîi asupra unei relații me
reu actuale, dar prea ades'ea subapreciate, a- 
ceea dintre scriitor și omul care muncește în 
uzină, la furnal, în mină, pe ogor. Apoi, te
mele legate de etica profesională, de educa
rea sentimentelor de prietenie și dragoste, a 
conștiinței, solidarității și a spiritului de res
ponsabilitate socială, teme demne de pana 
scriitorilor noștri. Masele au trebuința unor 
prieteni adevărați, dar uneori artiștii cuvîn- 
tului nu știu să și-i facă sau să-i păstreze, 
nu-și dau probabil seama ce înseamnă să ai 
un prieten sincer, plin de ideal, creator — 
cum este omul muncii.

Reamintirea acestui adevăr constituie, după 
opinia mea un îndemn creator.

Dem. D. IONAȘCU

Eveniment de importanță deosebită în dez
voltarea literaturii noastre contemporane. 
Conferința Națională a Scriitorilor va consti
tui, negreșit, atît un prilej de evaluare a rea
lizărilor, cit mai ales un efort colectiv pen
tru stabilirea celei mai juste și necesare di
recții de dezvoltare a aceste; literaturi în 
etapa care urmează. Se înțelege de la sine că 
în preajma unui eveniment ideologic-artistic 
de o asemenea importanță, omul de litere — 
poet, prozator, dramaturg sau critic — răspun
de rosturilor și menirii artei sale onorîndu-și 
numele și profesia, adică scriind literatură de 
calitate. Pentru mine literatura reprezintă nu 
numai o simplă „metodă de cunoaștere", ci 
o necesitate spirituală de prim ordin, o con
stantă de interes a înnobilării sufletești. Iată 
de ce literatura mă interesează îndeosebi în 
măsura în care intuiesc în gestul creatorului 
o intenție — n-o pot defini altfel — de apro
piere, de contopire cu poporul, generator so
cial. Știu din experiență proprie că omul se 
apleacă cu gravitate mai ales asupra acelei 
cărți ce urmărește destinul unui OM ade
vărat pe care îl poate recunoaște în viața de 
toate zilele, și care e scrisă pe înțelesul lui. 
Numai atunci simți necesitatea literaturii.

ÎN EDITURA POLITICA
A APARUT:

artă și

i au fost 
Stancu, 

Scriitori-

Nicolae Ceausescu
Cuvîntare la Conferința pe țară a ingineri

lor și tehnicienilor — 19 mai 1972.
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nîncheiere, cum că lotul ar 
numele progresului social

as- 
in- 
de

de acest 
se prezintă 

marcajele 
11

fac 
pregătiri în vederea 
în vigoare, începînd 

mai 1972, a noului 
trenurilor de călători,

T. ȚAȚARCA
C. ȚIU 

căpitan de milițieȘi
Cele 11 indica- 

circulație luminoase

Așteptate cu nerăbdare și speranțe, zilele însorite de primăvară au sosit și pe meleagurile 
noastre. Paltoanele au fost puse la garderobă. Grădinile, parcurile, străzile, orașele, ajutate de 
soare și de oameni și-au schimbat înfățișarea, au fost întinerite, îmbogățite, sînt din nou și 
mai frumoase. E cald, e .plăcut, e primăvară. Profitînd de zilele frumoase, oamenii au ieșit, 
la talie, cu mic cu mare, și vor ieși în număr și mai mare în viitor, în... stradă. Unii cu tre
buri, alții, pur și 6implu, la plimbare.

Legat de intensificarea forfotei pietonale din toate localitățile Văii Jiului, se ridică cu a- 
cuitate problema : s-a făcut tot ce se putea — și mai ales ce era mai urgent, mai necesar — 
pentru a facilita deplasarea în condiții optime, de deplină si guranță a populației în locali
tăți ?

In căutarea unui răspuns ta această problemă, am vizitat eîteva localități
solicitînd factorilor de răspundere detaliile lămuritoare cuvenite, constatind, la fața locului, 
starea de lucruri. Iată o parte d în aspectele considerate :

Getusa" — interpretată de colectivul Teatrului

Pentru orice exploatare din 
Valea Jiului, dar mai ales pen
tru mina Lupeni, asigurarea 
permanentă a liniei de front 
active în concordanță cu preve
derile planului de producție, re
prezintă o condiție hotărîtoare 
a desfășurării normale a extrac
ției de cărbune. De altfel, tre
buie spus că satisfaceera opti
mă a acestei condiții esențiale 
a fost unul din factorii care în 
anii din urmă au asigurat mi
nei Lupeni realizarea exem
plară a planului și angajamente
lor, ocuparea unui loc de frunte 
între colectivele minerești ale 
țării.

Reversul acestei situații se 
regăsește astăzi, tot la Lupeni. 
Rămînerea considerabilă în ur
mă fața de plan, ca și mersul 
neritmic al extracției sînt în 
bună măsură afectate serios de 
neglijarea lucrărilor de deschi
deri și pregătiri. Incercînd o 
demonstrație a efectelor nega
tive ce le incumbă nerespecta- 
rea programului de pregătiri, 
tovarășul Alexandru Lasz.lo șe
ful serviciului planificare al 
exploatării, spunea :

— Rămînerea în urmă a aces
tor lucrări este un fenomen 
se manifestă 
cut cînd, de 
sub plan cu 
Consider că
menuluj în acest an — după 4 
luni s-a realizat numai 75 la 
sută din plan — a făcut să dis
pară decalajul normal cc trebuie 
să existe între linia de front 
activă și sarcinile de plan, ba 
chiar a creat o stare anorma
lă de lipsă de linie de front. 
Personal socotesc că este de cea 
mai mare urgență ca lucrările

de deschideri și pregătiri să 
fie intensificate pentru a reduce 
și recuperarea restanțelor.

Privind consecințele situației 
de mai sus, acestea se rezumă 
în principal la faptul că dimi
nuarea ritmului pregătirilor a 
atras după sine întîrzierea pu
nerii la timp în funcțiune a u- 
nor abataje, mai ales frontale, a 
făcut ca o parte dintre combine 
să nu poată fi utilizate la capa
citatea lor,
extensivi și intensivi. Ceea ce, 
desigur, s-a repercutat negativ 
asupra volumului producției ex
trase.

— O asemenea situație am a- 
vut-o și noi în sectorul III, spu
nea inginerul - 
Din cauza 
crări vechi 
cunoaștem, 
deficiențe 
punerea în 
bataj frontal, fapt cc a deter
minat în bună parte ca pe 4 
luni să nu realizăm decît 74 
la sută din plan. Prin măsurile 
luate în ultima vreme, noul a- 
bataj a intrat în producție. A- 
ccasta ne permite să ridicăm 
producția zilnică pe sector la 
circa 750 tone de cărbune, ci
fră care Va conduce la lichi
darea restanțelor.

— Alături de alte greutăți, 
cum ar fi funcționarea defec
tuoasă a complexului O.M.K.T. 
și a unei combine, rămînerea în 
urmă față de plan este și urma
rea lipsei liniei de front — arăta 
maistrul Chiriac Pușcașii, din 
sectorul VI. Situația este însă 
pe cale de îndreptare întrucît în

Francisc Covaci, 
traversării unor lu- 
și, de ce să nu re- 
și din pricina unor 
proprii, a întîrziat 
funcțiune a unui a-

Intilnire cu istoria

Costești -'72
m aflat, 
duminică, 

pe meleagurile străbu
ne de la Costești, la tradițio
nala INTILNIRE CU ISTO
RIA, amplă manifestare a ti
neretului hunedorean pentru 
cinstirea gloriei 
toare a străbunilor,

nemuri-
apentru

Academicianul C. Daicovi
ciu vorbind mulțimii...

trăi și învăța o lecție din is
toria zbuciumată a neamului 
românesc.

Duminică, 21 mai, ora 10 și 
eîteva minute. In fața uria
șului amfiteatru natural, um
plut de peste 20 000 de tineri, 
pe o scenă ce sugerează de
coruri străvechi își fac apa
riția tovarășii IOACHIM MO
CA, prim-secretar al Comite- 

. tului județean Hunedoaifi al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, LA'AĂR 
DAVID. AUREI, BULGĂREA, 
ȘTEFAN ALMĂȘAN, secre
tari ai comitetului județean 
de partid, VIOREL FAUR, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al 
U.T.C., academicianul CON
STANTIN DAICOVICIU, isto
ric de reputație mondială, 
prof. dr. docent 1. RUSU, 
conf. dr. HADRIAN DAICO
VICIU, alte personalități de 
seamă invitate la manifesta
rea organizată de comitetul 
județean Hunedoara al U.T.C.

Festivitățile celei de a doua 
zile au fost deschise de to
varășul Viorel Faur. Au vor-

Tulnicînd „chemarea dacilor"

bit, 
siți

miilor de tineri so-
20

apoi,
la Costești din peste 

de județe ale țării, tovarășii 
Hadrian Daicoviciu, I. Rusu 
și Constantin Daicoviciu, care 
au făcut emoționante evocări 
ale trecutului istoric al popo
rului român, adresînd tineri
lor îndemnul de a cinsti prin

noi succese, în muncă, în în
vățătură, faptele pline de glo
rie ale înaintașilor.

Ca și la edițiile precedente 
ale sărbătoririi de la Costești,

1. MUSTAȚA 
Foto : I. LICIU 
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Pentru realizarea ritmică a planului de cărbune
Să ne facem zilnic datoria!
Nucleul de corespondenți de 

la Exploatarea minieră Bărbă- 
teni ne pune la curent cu fap
tul că, începînd cu luna martie 
a.c., coordonate de comitetul 
de partid al minei, organizațiile 
de partid, de sindicat și U.T.C. 
de aici, și-au intensificat acti
vitatea pentru înlăturarea cau
zelor care duc Ia nerealiz.area 
sarcinilor de producție de către 
unele brigăzi, mobilizarea in
tensă a colectivului pentru în
lăturarea deficiențelor și nea
junsurilor depistate. Fiecare 
component al formației de lu
cru a fost atenționat cu promp
titudine asupra repercusiunilor 
neplăcute pe care le-ar putea a- 
vea, sub latura materială și mo
rală, atît el cît și ceilalți 
membri colectivului, orice

abatere de la îndeplinirea cu 
cinste a obligațiilor in presta
rea schimbului. Efectul pozitiv 
al acestei ample acțiuni n-a în
tîrziat să se arate : brigăzile au 
început să-și onoreze ritmic nor
mele încredințate. Intervenția 
convingătoare, de la om la om 
s-a dovedit rodnică. In luna tre
cută planul de producție al minei 
s-a realizat în proporție de 199 
la sută. In fruntea evidenția- 
ților s-au situat „veteranii ex
ploatării" (așa sînt numiți în 
scrisoarea pe care am primit-o) 
frații Constantin Și Gheorghe 
Onofrei, Dionisie Kiss, șefi de 
brigăzi harnice, sîrguincioase, 
constante în rezultate bune, lă-

cătușii Ruben Moise și Andrei 
Albert, Desigur, numele acesto
ra s-ar putea înmulți, însă a- 
vem convingerea că viitoarele 
materiale Pe care le vom pu
blica le vor putea cuprinde.

Ca să fie siguri (cum este spe
cificat în corespondență) de rea
lizarea exemplară a planului de 
producție pe luna în curs și de 
crearea tuturor posibilităților de 
îndeplinire cu succes a sarci
nilor și a angajamentelor luate 
pe 1972, toți, dar absolut toți 
membrii colectivului E.M. Băr- 
băteni vor trebui să urmeze 
exemplul „veteranilor" și să se 
străduiască să-și facă zilnic da
toria în muncă.
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Așa s-a intitulat programul brigăzii de agitațje a Școlii 
profesionale Lupeni prezentat la faza interjudețeană a con
cursului cultural-artistic ținut de curînd la Timișoara.

Un număr de 13 elevi din clasele IM — preparatori și 
respectiv III B — frezori, cu entuziasmul ce-i caracterizea
ză pe tinerii zilelor noastre și cu un program bine pregătit, 
au adus școlii profesionale, organizației U.T.C. șil lor înșile 
un binemeritat succes i LOCUL I PRINTRE BRIGĂZILE 
DE AGITAȚIE ALE LICEELOR INDUSTRIALE ȘI TEORE
TICE ȘI ALE ȘCOLILOR PROFESIONALE Șl PEDAGOGI
CE, care, și-au confruntat priceperea și talentul în fața unui 
exigent juriu și numeroși spectatori timișoreni.

Aici este locul să amintim meritul bibliotecarei ELENA 
DOBRA care a avut un triplu rol în brigada de agitație a 
școlii profesionale : de textieră. dc instructoare și de anima
toare.

Atît celor 13 membri ai brigăzii de agitație cît și instruc
toarei lor voluntare, tovarășa Elena Dobra, le adresăm bine
meritate felicitări și urări c*e noi succese, atît la concursul 
pe țară, cît și la programele ce le vor prezenta pe estrada 
școlii sau a orașului Lupeni.

M. MARGARETA

I
I
I

In stația Petroșani se 
intense 
intrării 
cu 28 
mers al 
întocmit în spiritul asigurării 
unor condiții tot mai confor
tabile de transport, într-un 
timp scurt și siguranță depli
nă de circulație. Mai apropiat 
de cerințele călătorilor, prin 
noul grafic se stabilesc legă
turi corespunzătoare în mari
le noduri de cale ferată, tre
nuri directe între Capitală, 
centrele de județe și industri
ale, litoral și stațiunile 
balneo-cliinaterice, s-a sporit 
numărul de vagoane, în spe
cial de dormit, la garniturile 
ce circulă Pe distanțe lungi 
și alte măsuri menite să îm
bunătățească deservirea călă
torilor.

O importantă deosebită pen
tru publicul călător din Valea 
Jiului prezintă măsura ca, în

timpul sezonului de vară, tre
nurile accelerate nr. 211/242 
să circule direct de la și Ia 
Mangalia. Astfel, plecînd din 
Mangalia la orele 19,30 călăto
rii din Valea Jiului sosesc la 
Petroșani în dimineața urmă
toare la ora 6,15, sau plecînd 
din Petroșani Ia ora 0,03 so
sesc la Mangalia, fără a mai 
fi nevoiți să schimbe trenul. 
Tot pentru sporirea confortu
lui călătorilor, în compunerea 
garniturilor trenurilor accele
rate 241/242 intră, după noul 
grafic, 3 vagoane de dormit, 
dintre care unul de clasa I — 
și unul de clasa a Il-a, circu
lă direct de Ia și Ia Mangalia.

Pentru a veni în ajutorul 
cititorilor noștri într-un nu
măr viitor al ziarului vom 
da publicității orarul plecă
rilor și sosirilor din și în sta
ția Petroșani, după noul mers, 
al fufuror trenurilor de că
lători.

Asigurarea ujnor condiții optime 
pentru CIRCULAȚIA PIETONALÂ

ales partea de sus a ora
șului se prezintă ochiului mult) 
ameliorată față de situația exis
tentă pînă nu de mult. Au fost 
retrase multe garduri, s-au con
struit trotuare, s-au amenajat 
parcuri și spații verzi, Strada

principală, în această parte, este 
degajată, are multe spații de 
„refugiu" colaterale, bine îngri
jite, unele prevăzute cu bănci, 
altele cu frumoase ronduri de 
flori, cu mulți trandafiri. Oa
menii au unde „respir.a" eîteva 
momente. In aceste zile conti
nuă construcția trotuarelor late-

rale ale străzii principale de la 
consiliul popular spre partea 
jos a orașului.

Diferit însă 
pect pozitiv, 
dicatoarele 
circulație, 
toare de 
n-au fost încă racordate Ia re-

țeaua electrică ; 9 din ele nu 
sînt nici montate. Marcajele ce 
indică locurile de traversare a 
străzilor de către pietoni nu 
prezentau, în ziua raidului nos
tru, nimic nou. -proaspăt, pe 
strada principală, iar în interio
rul celor două cartiere — 8 
Martie și 7 Noiembrie, ar fi 
trebuit să fie, măcar în unele 
puncte dar lipsesc. Poate că e- 
di’ii orașului nu sînt convinși 
de necesitatea și utilitatea aces
tor marcaje pentru trecerile de 
pietoni în cele două cartiere. 
Le argumentăm această necesi
tate relevînd că din modul cum 
este îndrumat să circule prin
tre blocuri (aspect nereglemen
tat încă în unele locuri și ale 
cărui consecințe negative sînt 
bine cunoscute), în cartier, co
pilul tînărul, cetățeanul învață 
să circule în localități.

Pe artera principală, în cen
trul orașului, în urma moder
nizării unor străzi și lărgirii u- 
nor porțiuni de trotuar, plantă
rii indicatoarelor rutiere lumi
noase și obișnuite și marcării cu 
dale de marmură albă a unor 
traversări pentru pietoni, atît 
circulația vehiculelor cît și cea 
a pietonilor, de care ne ocupăm, 
poate să se desfășoare în condi
ții normale și este. în general, 
bine dirijată. Dar. chiar în a- 
ceastă porțiune a orașului mai 
sînt și unele „scăpări". Spre e- 
xemplu, la intersecțiile străzi
lor N. Bălcescu — Republicii, 
N. Bălcescu — V. Roaită, Mihai 
Viteazul — Republicii, Ion Bu- 
dai Deleanu — Horia și Cloșca 
(peste Mihai Viteazul), Ion Bu- 
dai Deleanu — 23 August exis
tă (nu în toate) numai indica
toarele rutiere „TRECERE PEN
TRU PIETONI" fără ca locul 
determinat precis al acestor 
traversări să fie marcat prin 
bine cunoscutele linii trasate cu 
vopsea albă pe asfalt. Or, regu
lamentul de circulație conține o

„A, e grozav lipul!" aude, u- 
neori, la adresa lui, și tare plă
cut îi gîililă urechile...

Nimeni nu știe ce anume școa
lă a terminat, dar asta nu con
tează, pentru că are... derogare 
pentru postul pe care lucrează. 
Salută respectuos în dreapta și-n 
stingă de te miri cum nu-i a- 
morțește rnîna și nu i se rupe 

spinării de alîta încovoiere..

in 
- ------ ,. le

iscălește cu un nume fictiv, indes
cifrabil...

Cu plicul păturii decent se stre
coară tiptil spre cutia de scrisori.

Apoi, după comiterea mîrșavei 
acțiuni se întoarce sobru la lo
cul de muncă unde cu seninătate, 
calm, pedant, curat, își reia înde 
letnicirile cotidiene

\
\

Acasă, la cafenea, între
prieteni, la o șuetă, își risipește 
fantezia în a etala soluții peste 
soluții... La slujbă însă, tace, nu 
se angajează, caută să fugă de 
orice răspundere. Orizont lipsit 
de vigoare și de îndrăzneală. Dar 
pentru a distrage atenția celor
lalți de la propria-i incompeten
ță, caută prin felurite și felurite 
căi să ponegrească pe alții...

Are ferma convingere că cei 
„de sus“ trebuie să cunoască toa
te micile păcate, oricît de inofen
sive ar fi ele, ale colegilor lui de 
muncă. Și atunci, revoltat în nu
mele masei (care nu l-a investit 
niciodată cu nici o autoritate) în
cepe să ticluiască scrisori calom
nioase pe care, bineînțeles, le în
toarce demagogic din condei în

...Și scrisoarea pleacă și ajun
ge acolo sus, unde se știe, din fe
ricire, cel mai deseori, se dis
cerne pînă la urmă, adevărul de 
venalitate și meschinărie. Și dacă 
într-o însemnare umoristică i se 
zugrăvește portretul individului, 
el va face haz cînd va citi, fă- 
cind în derîdere apropouri la oa
meni modești și la locul lor, spu- 
nînd: „ce bine seamănă cu nea 
cutare !“

Impostura este lipsită total de 
autoluciditate. lată de ce-i bine 
să i se spună: „Măi, frățioare, 
tu ești ăsta !“

Să nu mai zică ți, mai ales, 
aici e aici, să-l determinăm să nu 
mai poată să facă nimic.

V 
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J
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I
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@ Partida de fotbal decisivă 
pentru calificarea in turneul final 
a! locurilor olimpice de fa Miin- 
chen, dintre selecționatele Româ
niei și Danemarcei a dat, neaș
teptat, cîștig de cauză oaspeților. 
Scorul strins e, în orice caz, deru
tant. Diferența de valoare a fost 
net în defavoarea Iui Dumitru, 
Neogu, Tătaru și ceilalți @ încă 
un reconfortant 5-0 pentru tenis- 
menii români. După iranieni, vor 
urnia la rind, italienii @ La Bal
caniada de box de la Ankara, Ca- 
lisirat Cuțov și Alee Năstac au 
obținut medalii de aur. Gruiescu, 
Pometcu și A. Vasile au fost 
frustrați de victorii finale de către 
arbitri @ Au luat sfîrșrt „europe
nele" de haltere de la Constanța. 
Marele favorit a! „reuniunii", so
vieticul Jan Talts e autorul unei 
performanțe ieșite din comun : 
patru titluri de campion al Eu
ropei și două noi recorduri mon
diale în limitele categoriei gre
le @ Handbalistele de la Jiul au 
pierdut la limită la Sibiu : 7-6 
pentru C.S.M. Joc bun, scor strins 
@ Baschetbaliștii noștri, pînă mai 
ieri divizionari, au șters de pe 
cartea de vizită a sportului pe- 
froșănean o „disciplină" îndră
gită. Să le cîntăm o romanță : 
„Te duci și tu, și-n urma ta, du
reri în suflet n-am să string..." © 
In campionatul național al junio
rilor, tinerii fotbaliști de la Jiul au 
învins „U" Craiova cu 3—1. Spec
tatorii au avut ocazia să vadă ci- 
ttva goluri de supraclasâ, adevă
rate „perle" ale genului © Du
minică, derbyul seriei în divizia C : 
Minerul Lupeni - Metalul Turnu 
Severin. Nutrim speranța că echi
pa maestrului emerit al sportului 
Gheorghe Băcuț va trece cu brio 
și acest dificil „stop" ® Știința 
Petroșani a fost egalată din pe
nalty, in min. 85, la Turnu Seve
rin. Dacă cîștiga I... ® Mîine, po 
stadionul „Jiul", in meci de relua
re a campionatului diviziei A la 
fotbal, Jiul va înlilni Farul. Divi
zionarii lui Eugen lordache s-au 
antrenat, duminică, in compania 
„cadeților" lor. Formația utilizată: 
Suciu - Georgescu, Georgevici, 
Stocker, Tonca - Cotormani, Do- 
du - Urmeș (Făgaș), Stoian, Li- 
btrrdi, Naidin. Oricum, Mulțescu 
na juca.

Y. ZET

culise elevilor

Szabo 
indica- 

săi.

față 
care Antrenorul Tiberiu 

(Jiul — tineret) dînd 
ții de

Zadarnicele eforturi ale portarului din Copșa 
în față cu (aproape) zadarnicele eforturi ale unei 
încearcă să evite retrogradarea...

HANDBAL, DIVIZIA B

Metalul

Victorie, dar •••

Ia care Jiul a creat
— dr. I. Samoilă ți 
V. Ureche.

Doi suporteri la o întilnire 
de fotbal 
satisfacții 
asistentul

fotbal

Condiție absolut necesa-

1111 deceniu. 
făcut debu- 
de

BASCHET

Adio 
diviziei 

secunde!
Campionatul diviziei secun

de la baschet masculin și-a 
consumat, duminică diminea
ța. ultima secvență, consem- 
nînd printre altele, elimina
rea Științei Petroșani din a- 
cest eșalon al „sportului gi- 
ganților". Ne așteptam cu 
toții ca după extrem de se
vera înfrîngere suferită 
miercuri de elevii profeso
rului Theodor Szilagyi în fa
ta Constructorului Arad (la 
30 de puncte diferență), a- 
ceștia să se despartă de pu
tinii suporteri ce-i rămăsese
ră printr-o comportare cît de 
cît mulțumitoare și, de ce nu, 
printr-o victorie în dauna 
Științei Mediaș.

Speranțele păreau a fi con
firmate, Gruber și Bochiș an- 
gajîndu-se din primele minu
te într-o veritabilă cursă de 
„perforare" a coșului advers. 
Din păcate, minute în șir ac
țiunile lor solitare au fost 
sortite eșecului în fața unei 
defensive decise a tranșa din 
propria jumătate de teren 
soarta meciului. A fost posi
bil totuși, ca după o detașa
re a oaspeților, pe foaia de 
scor să consemnăm spre fi
nalul primei reprize egalita
tea și mai apoi chiar condu
cerea (la pauză 25—23 pen
tru Știința).

Urmează un start furtunos 
al petroșănenilor în repriza 
secundă, ce părea decisiv în 
stabilirea scorului final al 
întâlnirii. Spre surprinderea 
noastră gazdele slăbesc mo
toarele permițând medieșe- 
nilor cîștigarea majorității 
duelurilor sub panouri și 
bineînțeles să anuleze în nu
mai cinci minute diferența 
de 12 puncte ce exista în fa
voarea Științei Petroșani (în 
min. 26). încurajată de pro
pria-! reușită a egalării. echi
pa din Mediaș combină cu 
dezinvoltură la fiecare atac, 
trecând facil avantajul de 
partea sa, de data aceasta 
nemaicedîndu-1 pînă în ulti
ma secundă a jocului.

Așadar, un sfîrșit trist pen
tru „cinci“-ul antrenat de Th. 
Szilagyi. După ani mulț.i în 
divizia secundă, Bochiș și 
compania retrogradează cu 
singura, dar palida consola
re că în actualele condiții de 
pregătire s-a încercat (doar) 
tot ce a fost posibil pentru 
evitarea deprimantului final 
de campionat. Regretabil că 
în momentele de cumpănă, 
echipa (ca de altfel și în a- 
cest ultim meci) a fost lipsi
tă de conducătorul ei de joc, 
Șturek care-a refuzat să îm
brace tricoul purtat ani în 
șir, deși cunoștea prea bine 
necesitatea prezenței sale ală
turi de coechipierii angajați 
în cursa de „predare" a lan
ternei roșii

N. E.

Ia fotbal — juniorii îm-

Dintr-o partidă la totala dis
creție a gazdelor — într-o ten
tativă grea, aproape zădărnici
tă de ultimele rezultate ale pre
tendentelor la evilarea retrogra
dării — meciul dintre Știința 
și Metalul Copșa Mică tindea, la 
un moment dat, înspre final, 
să ajungă o dispută de echili
bru, cu previzibil scor eșuant. 
De ce ? Pentru că oaspeții nici 
la 8—3 și nici la 9—5 nu s-au 
gîndit că au în față o echipă 
de neînvins, solidă, ba, dimpo
trivă, s-au ambiționat, preluând 
„soarta" ostilităților, obligîndu-i 
după pauză pe handbaliștiî pe- 
troșănenj să presteze un joc 
strict de apărare, om la om, fa
cilitat și de... nereușitele porta
rului Loy.

Prima parte a meciului, nu 
atît dîrză cît spectaculoasă, a 
scos în evidență un joc aproape 
complet al Științei. S-au înscris 
goluri frumoase, din acțiuni 
cursive, bine concepute, echipa 
s-a mișcat în teren în nici un 
caz ca o... candidată la retro
gradare. E adevărat că și în pri
ma repriză și în a doua, meciul 
a fost presărat cu destule ..flo
ricele". mult gustate de specta
tori, dar tot atît de adevărat e 
și faptul că erorile tehnico-tac- 
tice au întrecut în densitate 
reușitele, meciul putînd fi tran
șat net în favoarea handbaliști-

lor petroșăneni (Lupui și-a per
mis chiar să „escaveze" noi me
tode de a înscrie lovituri de 
la 7 m I). Metalurgiștii din Cop
șa Mică, fără a se considera 
o echipă de mari pretenții, s-au 
întrebuințat serios, au încercat 
în permanență, nu numa; să li
miteze proporțiile scorului, dar 
și să egaleze (tentative însă ne
reușite) și doar jocul bun pres
tat pe parcursul întregii parti
de de Cosma (în special), Măr- 
gulescu și Lupui i-a determinat 
pe oaspeți să-și retracteze inten
țiile „mari" cu care au venit...

Scorul final (15—12), diferen
ța do trei puncte înregistrată, 
nu spune însă prea mult. Și 
nici nu ar avea ce să spună I 
Pentru că, abia în ultimele mi
nute gazdele s-au redistanțat 
(datorită celor două goluri în
scrise de Cosma). In ansamblu, 
echipa s-a „mișcat" totuși bine 
și, parcă, spectatorilor nu Ie vi
ne să creadă, cunoscînd și va
loarea celorlalte echipe divizio
nare B, că Știința ar putea să 
retrogradeze...

Depinde de... duminica viitoa
re. Totul a ajuns să atîrne de 
un meci, decisiv. Ia Timișoara ! 
Cele mai multe goluri au fost 
înscrise de Cosma (6). Mastici 
(3) și Lupui (3).

V. T.
Schimbul de mîine al 

premia cu antrenorul lor.

• ■ ’

Antrenorul Ceacu, deocam 
dată satisfăcut...

O clipă de răgaz, Ia antrenament. Pe gazon, Urmeș, Co
tormani, Dodii și alți jiuliști.

Minerul Lupeni - nincrui Motru 4*2
Neînvins de 11 etape, „tea- 

mul" minerilor lupeneni, fidel 
dezideratului propus la începu
tul returului, evoluând constant 
în acea notă de dominare cu 
care a abordat mai toate întîl- 
niri'e de pînă acum, și dumini
că — în compania colegilor lor 
de la Minerul Motru — a reușit 
ca la fluierul final al arbitru
lui să părăsească terenul în 
postura de categoric învingător. 
Partenera de întrecere a lupe- 
nenilor, Minerul Motru, a cunos
cut în această parte a campio
natului un reviriment specta
culos. reușind să ocupe un Ioc 
fruntaș în clasamentul 
Jocul a fost plăcut, pînă în min. 
70, cînd cursivitatea și specta
culozitatea acestuia au fost în
trerupte de o altercație nedori
tă (inițiată de Aruncuteanu, cu 
participarea jucătorilor ambe
lor echipe), ce și-a pus ampren
ta asupra evoluției ulterioare a 
celor două combatante.

Minerul Lupeni, deși privat 
de aportul a 3 titulari accidentați 
(Polgar. Mitu, Rusu). cu o con
figurație inedită atît în linia de 
fund cît și în cea ofensivă (Șve- 
dak — fundaș dreapta, David 
— extremă dreaptă) a obținut to
tuși victoria. Consemnăm în min.

11 intervenția salutară a lui Ke
lemen. care salvează de pe linia 
porții în corner un prezumtiv 
gol al oaspeților ce surprinde 
apărarea lupencnilor, inclusiv 
pe Șarpe ieșit în marginea ca
reului de 16 m.

Scorul este deschis în minu
tul 15 de Moldovan, lansat ex
celent de Cotroază. David. Co-

FOTBAL
seriei. troază. Lucuța. combinând spec

taculos în minutele următoare, 
amenință poarta oaspeților 
șuturi ce pe puțin nu și-au 
tins ținta. La un fault comis 
adversari se acordă lovitură 
beră. execută David pînă în ca
reul mic, unde Lucuța țâșnește 
și înscrie cu capul cel de-al 
doilea gol al partidei. Peste 'nu
mai un minut, la o fază iden
tică. același Lucuța, tot cu ca
pul. ridică scorul la 3—0 la o 
centrare a lui Szilagyi, scor cu 
care se încheie prima repriză.

La reluare, oaspeții reduc 
din handicap în min. 49 prin 
Lupu. din apropierea porții.

Peste 6 minute scorul se modi
fică din nou: portarul oaspete 
aruncă mingea la un coechipi
er. David îl deposedează, cen
trează la Cotroază care majo
rează scorul. Lansați cu precizie 
de linia mediană. înaintașii de 
la Motru se angajează într-o 
succesiune de contraatacuri, stă
vilite în parte de Kelemen și 
Burdangiu. ■ reușind totuși să 
fructifice prin proaspătul intrat 
pe teren, Manea (min. 83).

Cu gîndu) la meciul derby al 
seriei, pe care îl va susține du
minică în compania liderului 
clasamentului — Metalul Turnu 
Severin — partidă de care va 
depinde soarta luptei pentru su
premație. „băieții" Minerului 
Lupeni sînt hotărîțî să confir
me speranțele suporterilor lor, 
de a-și vedea „favoriții" evolu- 
înd într-o categorie superioară. 
Am dori ca deziluzia să nu-și 
pună amprenta asupra așteptă
rilor noastre.

Minerul Lupeni a aliniat ur
mătoarea formație : Purice — 
Șvedak, Aruncuteanu, Kelemen 
(Pali min. 80), Burdangiu — 
Szilagyi. Mossoni (Donciu min, 
25) — David, Cotroază, Lucuța, 
Moldovan.

Ionel ȚABREA

Rezultate înregistrate duminică 
în campionatul județean 

de fotbal
Utilajul Petroșani — Preparația Petrila 2—3, Strciu] Ba- 

ru — Parîngul Lonea 1—2, Preparatorul Lupeni — Energia 
Paroșcni 3—2, Gloria Hațeg — Minerul Vulcan 3—1, Mi
nerul II Lupeni — Minerul Aninoasa 0—4.
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dispu- I 
ai, s-a i
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iringui retro- ■
:îte 17 puncte. I

S BÂLOI j

Etapa a X-a a campionatu
lui municipal de volei, < 
tată în ziua de 20 mai,__
caracterizat prin jocuri fru
moase și. pentru obținerea 
victoriei, la două din cele 
patru meciuri, a fost nevoie 
de jucarea a cinci seturi.

Meciul-cheie al acestei eta
pe l-a constituit întîlnirea 
dintre Parîngul Lonea, ocu-

VOLEI
panta locului 2 în clasament, 
și Știința Petroșani, neînvin
să pînă acum în acest cam
pionat.

Gazdele, încurajate frenetic 
de spectatori, reușesc să cîști- 
ge primele două titluri și se 
părea că studenții vor înre
gistra prima lor înfrîngere. 
Dar acest lucru nu s-a petre
cut, deoarece echipa condusă 
de prof. Ironim Ceacu joacă 
din ce în ce mai bine și cîști- 
gă următoarele trei seturi ob- 
ținînd victoria cu 3—2.

Celelalte rezultate; Mine
rul Lupeni — Energia Paro- 
șeni 3—2, I.P.S.P. Livezeni — 
Parîngul Petroșani 3—1.

In clasament continuă să 
conducă Știința Petroșani c-u 
20 puncte, urmată de Parîn
gul Lonea și Parîngul Petro
șani, fiecare cu cî

„Morala“ unui pretins educator
1. Să vezi Și să nu crezi, 

dom’le ! Să vezi, și să ți se 
pară că e aevea. Să pornești 
într-o competiție pentru care 
ai fost lăsat în pace să te pre
gătești după voie, în care erai 
fără drept de apel favoritul 
probei, și să părăsești tere
nul, învins, să culegi în locul 
ropotelor de aplauze, descu- 
rajante promisiuni ale celor 
mai înfocați microbiști care 
se leagă cu mina pe inimă să 
nu mai deschidă televizorul 
sau tranzistorul, duminica, la 
o anumită oră. Atunci cînd 
meciul se încheie cu 2 la 3, 
cînd comentatorul încearcă 
în încheiere, o scuză (ce nu 
trebuie să umilească), spu- 
nind despre favoriți că s-au 
prezentat CU MULT SUB NI
VELUL CELOR MAI SLABE 
JOCURI, atunci într-adevăr 
promiți, și două, trei dumi
nici te ții de cuvînt. Apoi, îți 
trece...

2. Să vezi, dom’le, să auzi 
și să nu-ți vină a crede ! De 
unde și pînă unde pretindem 
noi jucătorilor să nu provoace 
busculade 
ren, prin 
tive ? De

și altercații în te- 
comportărj nespor- 
ce Ie cerem să fie

te despre incidentul provocat 
în tribune de un așa zis „e- 
ducator** al jucătorilor.

Aflat într-un prea bine cu
noscut stadiu de „inpondera- 
bilitate** fizică și inconștiență 
spirituală, pretinsul educator,

DIN COLTUL TRIBUNEI

cuminți, să lupte pentru vic
torie in limitele sportivității, 
dacă la noi între vorbă și 
faptă nu există unitate ? Du
minică, Ia Lupeni, cînd a în
ceput busculada provocată 
fără nici un motiv (dintr-un 
obișnuit accident de joc, din 
acelea care se petrec cu su
tele, nefiind nici grave, și nici 
pe deplin evitate), mi-am a- 
dus aminte de o altă dumi
nică, ce mi-a prilejuit să no
tez în carnetul meu de 
SPECTATOR cîteva amănun-

instalat comod pe banca ofi
cialilor, îl apostrofa pe un 
biet antrenor de echipă ad
versă, prin cuvinte pe care 
hîrtia Ie refuză. Tot timpul 
jocului noi, spectatorii din 
tribune, priveam cu îneîntare 
Ia echipa oaspeților, și cu re
gret Ia echipa gazdă; cu sim
patie Ia sărmanul antrenor 
apostrofat și tot cu regret Ia 
„educatorul** echipei din Lu
peni, aflat, după cum vă spu
neam într-o anume stare cu-

noscută in popor sub numele 
de ebrietate.

înțeleg că duminica ne des
tindem. Dar, de ce prin des
tindere se înțelege apostrofa
rea unui antrenor oaspete, pe 
singurul motiv că echipa lui 
e mai bună ? Am văzut a- 
cest incident în Lupeni, la 30 
aprilie am promis că nu-1 voi 
trece cu vederea și profit as
tăzi de ocazia oferită tot la 
Lupeni, duminică 21 mai, cînd 
un jucător a provocat pe te
ren, fără vreun motiv plau
zibil, o altercație pentru care 
întîlnirea de fotbal era cît 
pe-aci să ia sfîrșit prin minu
tul 70.

Deci, oare, de ce Ie pretin
dem jucătorilor să fie cu
minți, să nu faulteze, să nu 
producă busculade, să joace 
în limitele sportivității, dacă 
noi ne comportăm, pe banca 
oficialilor, altfel ?

SPECTATOR

BUDAPESTA — Desfășurată 
la Budapesta, la șase mese, în 
șase ture, întîlnirea prieteneas
că de șah între echipele femi
nine ale României și Ungariei 
s-a încheiat la egalitate : 18—18 
puncte.

BUDAPESTA — Sala sportu
rilor din orașul Miscolc a găz
duit întîlnirea prietenească de 
gimnastică dintre selecționate
le feminine ale României și Un
gariei. Scorul final a fost de 
368,90 la 362,33 puncte în fa
voarea gazdelor.

La individual compus, pe pri
mul loc s-a clasat Ilona Bekes 
(Ungaria) — 74,36 puncte, ur
mată de Elena Ceampelea (Ro
mânia) — 73,75 puncte, Banfai 
(Ungaria) — 73,35 puncte.

BERLIN — Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Potsdam, 
atleta Burglinde Pollak (R.D. 
Germană). în vîrstă de 21 de 
ani. a stabilit un nou record 
mondial la pentatlon cu perfor
manța de 4 677 puncte. Vechiul 
record era de 4 675 puncte și a- 
parținea sportivei vest-germane 
Heide Rosendahl.

In cadrul aceluiași concurs, 
cumpatriota sa. Herdit Meis- 
semann (17 ani) a realizat cea 
mai bună performanță mondi
ală pentru junioare cu un total 
de 4 186 puncte.

VARȘOVIA — După disputa
rea a 6 runde, în turneul inter
național feminin de șah de la 
Piotrkov Tribunalski (Polonia) 
conduce Nowarra (R.D. Germa
nă) cu 4 puncte, urmată de E- 
leonora Gogîlea și Veturia Simu 
(ambele România) cu cîte 3,5 
puncte și cîte 0 partidă între 
ruptă.

Tn runda 
•îștigat la 
iar Veturia 
Milivoevici 
partidelor s-au întrerupt.

ROMA — Cea de a 18-a e- 
diție a competiției internaționa
le feminine de scrimă „Floreta 
de argint" s-a încheiat la Come 
cu victoria sportivei sovietice 
Elena Belova-Novikova. Ea a 
învins-o în meci de baraj pe 
scrimera maghiară Ildiko Bobis, 
ambele totalizând în turneu) fi
nal cîte 4 victorii. Pe locul trei 
s-a clasat Maria Szolnoki (Un
garia) — 3 victorii.

NEW YORK — In prima zi a 
concursului internațional de a- 
tletism de la El Paso (Texas) 
au fost înregistrate o serie de 
rezultate valoroase. Astfel. în 
proba masculină de săritură în 
lungime, americanul Henry Hi- 
nnes a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui cu 8,20 m. Proba de săritură 
eu prăjina a revenit recordma
nului mondial Kjell Isaksson 
(Suedia) cu 5,33 m. Sportivul 
indian Mohinder Gill a cîștigat 
proba de triplusaJt cu. 16,58 m,

a 6-a, Nowarra a 
Bemback (Polonia), 
Simu a remizat cu 
(Iugoslavia). Restul
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Pe blondul mtșlocaș al di
vizionarei A Jiul l-am întîl- 
nit in tribuna stadionului pe- 
troșănean, urmărind cu multă 
pasiune evoluția echipei... Ră
săritul Caracal, adversară a 
Științei Petroșani. Pasele re
ușite, fentele înșelătoare ale 
unora din jucătorii oaspeți e- 
rau aplaudate cu entuziasm 
de avizatul spectator.

— De cînd ești suporter al 
Caracalului ?

— De aproape 
Pe atunci mi-am 
tul într-o echipă 
„oficială", la juniorii Unirii, 
actualmente Răsăritul. M-am 
născut la Vlădia în județul 
Olt și cred că prezența mea 
in actualul lot al Jiului este 
legată de anii petrecuți 
Caracal. Acolo, alături 
Mincă, am învățat marele 
becedar al fotbalului.

— Și... ai terminat studiul ?
— Nu. Mai am multe de... 

reținut. De exemplu, pasa în 
diagonală, absolut necesară 
postului pe care-l îndrăgesc 
cel mai mult, acela de mij
locaș...

— ...Deși ai evoluat cu des
tul succes și ca fundaș...

— Joc oriunde, numai să 
joc. Sincer să fiu, nu prea 
credeam că voi avea și eu 
marea șansă de a juca în pri
ma divizie. A existat în viața 
mea un om care a „umblat" 
la propria-mi „cutie cu no
roc". Jucam la Universitatea 
Craiova, la tineret, după ce 
în prealabil îmbrăcasem și 
tricoul unei echipe de județ 
din Craiova, echipă antrenată 
de fosta extremă a Jiului și a 
Minerului I.upeni, Sima. Ur- 
mârindu-mă într-un joc ofi
cial al „rezervelor" craiovene, 
Sima m-a sfătuit să iau dru
mul Petroșaniului. „Vei juca 
în A băiete!“, îmi spunea. 
Nu prea credeam eu, dar du
pă o săptămînă, mă aflam la 
Petroșani. La început nimeni 
nu mă băga în seamă. La ti
neret eram un „jucător de 
mina a doua". Sosise timpul 
„încorporării" și iată-mă din 
nou într-o divizie inferioară, 
la Tg Jiu...

— Știu, dar iată-te din nou 
la Petroșani...

— Auzisem că la Jiul este 
un antrenor care dorește să 
împrospăteze echipa, Ion Bă- 
lănescu. Și uite-așa am debu- 

. tat în prima echipă, la Bră
ila, in joc de cupă, apoi la 
București cu Steaua, în cam
pionat...

— A venit apoi Eugen lor- 
dache...

— Și-am redebutat în pri
ma echipă. Sper că am intrat 
pentru un timp mai îndelun
gat.

— Ce-ți reproșezi ?
— Multe. In primul r: 

lipsa vitezei de reacție.

la 
de 
a-

ind,

TELEX
iar americanul Mark Murro a 
ocupat primul loc în proba de 
aruncarea suliței cu 83,41 m.

MOSCOVA — Cunoscuta atle
tă româncă Lia Manoliu, cam
pioană olimpică la Ciudad de 
Mexico, a obținut un frumos 
succes în cadrul concursului in
ternațional desfășurat la Riga. 
Ea a cîștigat proba de arunca
rea discului cu performanța de 
60,14 m.

In proba feminină de arun
carea suliței, victoria a revenit 
sportivei sovietice Zitta lanku-

— ...Fotbalului modern, bi
neînțeles. Fără ea nu poți fa
ce față cu ușurință cerințelor. 
Astăzi, soarta jocului se de
cide în fracțiuni de secundă. 
Nici una din ele nu trebuie 
„ratată".

— Aud că nu-ți place pu
blicul petroșănean ?

— Așa este. Vin \oamenii 
aici și stau ca la teatru. A- 
plaudă numai la replicile pa
sionante. Nimeni nu face „ga
lerie". Ori, pe mine mă sti
mulează foarte mult încura
jările.

— Dar apostrofările ?
— Mă scot din ritm. Regre

tabil că, in general, 
torii 
cînd

speeta- 
tocmaite „remarcă' 

greșești.
Ai prieteni ?
Cine nu are prieteni nu 
un om adevărat. Urmeș, 

Mulțescu, Făgaș sint
este 
Tonca, 
prietenii cei mai apropiați iar 
nea Genu (11.11. Eugen lorda- 
che) — un părinte pe care-l 
ascult cu sfințenie.

— Ești, împreună au echi
pierii tăi la un pas de...

— ...Fericire, adică de cupă. 
Dinamo poate fi înuins. mai 
ales dacă jucăm la (Traiova. 
Acolo avem „galerie". Sur
prinzător, nu ? Sper să jucăm 
acolo cel mai mare meci al 
nostru. Ar fi frumos de tot. 
Apoi finala. Și Mihai Marian 
va ți fotografiat alături de 
superba cupă, la cucerirea 
căreia cred că va participa. _

— Ar fi realizarea 
vis ?

— La cei 24 de ani ai mei, 
da.

— Doar nu te gindești la 
retragere ?

— Va veni, probabil, 
cîndva și ziua aceea. Tocmai 
de aceea doresc să fac ceva 
în viață și în fotbal. Iubesc 
prea mult fentele lui Dobrin 
și ale lui Dumitru, pentru a 
mă obișnui cu gindul că mi
cul meu bagaj de cunoștințe 
fotbalistice va fi suficient 
„spre a-mi asigura o „bătrîne- 
țe fără griji." numai de pe 
urma balonului rotund...

unui

N. LOBONȚ
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• TELEX
naite cu 54,68 m, urmată de 
compatrioata sa E. Ozolina — 54 
m. Concurenta româncă Mari
on Becker a ocupat locul trei 
cu 53,36 m.

MOSCOVA — Turneul inter
național de handbal (rezervat 
echipelor de junioare) de la 
Moscova s-a încheiat cu victo
ria reprezentativei României, 
care a terminat neînvinsă com
petiția. In ultimul meci tinere
le handbaliste românce au în
trecut- cu scorul de 8—7 prima 
selecționată a orașului Moscova.

Cea de-a XX-a Olimpiadă de la Miinchen se pregătește 
și in materie de... modă.
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i pe capul * 
constituie I

fanii- 
bălai,

Rusu,

II cunoșteam de Ia mină. 
L-am zărit în sala de lectură 
a bibliotecii clubului din Lu
peni. Era preocupat cu alege
rea unor cărți din rafturile 
bibliotecii.

— Ești citilor Statornic ?
— Da. De zece ani împru

mut cărți din biblioteca clu
bului. Nieolae, fiul meu cel 
mic, avea doar un an, iar a- 
cum și el este un cititor pa
sionat. Și, cu un gest mîndru, 
mi-1 arătă pe mezinul 
liei, un puști cu păr 
ce răsfoia o revistă.
— Tovarășul Petrache
interveni bibliotecara Eleono
ra Sav, și-a antrenat toată 
familia în această activitate 
intelectuală. El însuși a ci
tit in timpul care s-a scurs 
din acest an 11 volume fiul 
său cel mic, Nieolae, 
în clasa a V-a, 29 cărți. 
Ionel, 
liceu, 
lume
rului
sectorul V al minei Lupeni, 
au fost citite 78 cărți, împru
mutate din biblioteca noas
tră.

Preocuparea mai bine zis 
pasiunea familiei Rusu pentru 
citit, ni-l recomandă Pe capul 
ei ea pe un om ce < 
un exemplu demn de urmat.

elev 
iar 

elev în clasa a X-a la 
nu mai puțin de 38 vo- 
Deci. în familia mine- 
Petrache Rusu de Ia

Premiile Uniunii Scriitorilor 
sint așteptate cu mare interes 
deoarece ele aduc, în mod cons
tant tot felul de surprize. De 
data aceasta premiile pe anul 
1971 — iar premiul, să nu ui
tăm, este o selecție cu valoare 
de consacrare definitivă a scri
itorului — are un îndoit inte
res întrucît e vorba de roma
nul „Crepuscul" al prozatorului 
hunedorean RADU CIOBANU, 
aflat la al doilea volum — pri
mul „După-amiaza bătrînului 
domn", nuvele (din cea care 
poartă titlul, prin adincirea 
problematicii, s-a născut și ac
tualul roman).

Crepusculul este lumina difu
ză care se răspindește înainte 
de răsăritul și după apusul soa
relui, deci cu o calitate evolu
tivă sau involutivă. In gene
ral, însă, i se dă, pe nedrept, 
doar semnificația de dispariție 
lentă, declin. Romanul „Crepus
cul" este o metaforă pornită din 
ambiguitatea crepusculului, și 
s-ar putea rezuma la ideea : dis
pariția unei lumi, a unui mod 
de viață, a unor mentalități și 
concepții și, concomitent, naș
terea unui alt sistem, radical 
deosebit. In centrul romanului 
se află citeva evenimente cru
ciale în istoria țării : 23 August 
1944; 30 Decembrie 1947 ; 11
Iunie 1948. Scriitorul le urmă
rește efectul asupra conștiinței 
personajelor care sint foarte bi
ne caracterizate mai ales sub 
aspect psihologic dar, în ace
lași timp, investiți și cu un ca
racter simbolic, de generalitate. 
In ei vedem o lume.

Firul epic al romanului nu se 
desfășoară liniar, ci din pers
pectiva a două personaje, cu 
rememorări și reconstituiri de 
tip proustian. Este urmărită fa
milia ardeleană a lui Sever 
Moldovanu. avocat de mare e- 
locvență, senator, doctor în 
.ițiră" cum se autonumește la 
un moment dat. Sever Moldo
vanu, ajuns la senectute, își 
scrie memoriile care sînt citite 
și comentate de nepotul său, 
Vlad. Bătrînul avocat are o 
origine modestă, dar. prin cali-

de Rada CIOBANII
tăfile sale a ajuns la o poziție 
socialo prosperă care-i permi
te să fie în politică un conser
vator, nereceptiv la nou, dar 
sincer patriot. Fiind mîndru de 
sine vrea să impresioneze. Chiar 
și din vizita periodică la mor- 
mîntul fiului său (punct de la 
care pornește romanul) Liviu, 
mort în al doilea război mon-

CRONICĂ
LITERARĂ

dial, face un ritual căruia îi 
urmărește efectele sociale. E o 
situație tulbure, războiul se a- 
propie de patriarhalul oraș ar
delean, se vorbește tot mai. mult 
de comuniști, e tensiune socia
lă. Din reflecțiile bătrînului 
Sever Moldovanu, din memori
ile sale la care lucrează și din 
intervențiile ulterioare în timp, 
se întregește tabloul unei fa
milii, eu evoluția și declinul ei. 
Acțiunea se desfășoară pe mai 
multe planuri temporale și se 
completează prin perspective 
individuale.

Semnificativă este evoluția 
familiei Moldovanu : de la le- 
gitimismul bătrînului, la non- 
eonformismul fiului său Liviu, 
pînă la orientarea nouă a nepo
tului, Vlad, „utemist" și student. 
Este un proces de clarificare i- 
deologică complex și cu adinei 
consecințe în psihologie și in 
viața obiectivă. Despre eveni
mentele care au fost la începu
tul perioadei de construire a 
noii societăți socialiste s-a scris 
mult, dar făcîndu-se parcă ab
stracție de viața sufletească. 
Radu Ciobanii este un subtil a- 
nalist al acestui domeniu

puțin explorat, dar foarte bo
gat pentru cine știe să observe 
și să reconstituie toate mean
drele psihice. Substanța roma
nului este complexă dar tema 
centrală este omul in fața tim- 

■ pului, conștiința lui. De aici și 
un conflict între generații. Pe 
cele două personaje centrale, Se
ver și Vlad, deși apropiate și 
cu multă afecțiune unul pentru 
celălalt, începe să le despartă 
timpul; bătrînul avocat nu mai 
înțelege societatea clocotitoare 
ce se construiește în jurul său, 
e prea preocupat de proprieta
tea sa și trăiește din amintiri 
la care raportează prezentul, 
ca fiind un regres; Vlad, tinăr 
care a 
agitate 
pentru 
biiabil 
el încearcă să înțeleagă trecu
tul. Sever Moldovanu reprezin
tă crepusculul apusului, Vlad 
— crepusculul zorilor, formarea 
unui alt tip de conștiință. însăși 
descrierea morții lui Sever Mol
dovanu poate fi luată drept o 
parabolă.

Radu Ciobanii este un scriitor 
introspectiv matur, cu o tehni
că personală și un stil transpa
rent, în tradiția romanului de 
analiză. S-ar putea face multe 
comparații 
„Crepuscul" și 
le singuratic" 
și „Păsările" 
Urmărind cu 
intr-o perioadă de adinei trans
formări sociale, Radu Ciobanii 
a scris un roman dens și dra
matic din care, deși s-ar părea 
că e paseist, mustește actulita- 
tea, contemporaneitatea. Premi- 
indu-se romanul „Crepuscul", a 
fost recunoscută valoarea unui 
scriitor original care aduce in 
proză un sunet aparte și inspi
rat, aplecat asupra unei proble
matici dificile și mai puțin tra
tată in literatura noastră con
temporană.

trăit vremuri tulburi .și 
dar nu l-au traumatizat; 
el prezentul e un indu- 
progres și pornind de la

interesante intre 
romanele „ Mare
ele Marin Preda 
lui Al. Ivasiuc. 
finețe conștiința

T. SPÂTARU

A. MICA

(Urmare din pag. I)

două com-

de cci trei 
singulare.

Ion

4 IANC MARIA - Uricani. 
In conformitate cu dispozițiu- 
nile art. 36 punctul 3 din Legea 
nr. 27/1966, nu puteți beneficia 
de ajutor social de urmaș în- 
trucît realizați venituri mai mari 
decît cuantumul ajutorului so
cial pentru categoria respec- ;

Constantin;

Un .a-

VfeeM^H

mergem

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR

5 mai a. c. al ziarului. Potrivii 
acestei indicații ulterioare nu 
aveți drept la alocație pentru 
fiica dv. care este ucenică. Stu- 
diați cu atenție răspunsul dat 
în numărul de ziar amintit și 
veți înțelege cum anume stau 
lucrurile.

4 câlarașu m. constan
tin - Vulcan. Pentru a vă răs
punde Io problemele ce vă in
teresează vă informăm din nou, 
că e necesar să ne comunicați, 
cine v-a consultat ? Ce diag
nostic v-o stabilit ? Dacă v-ați 
adresat comitetului sindical ?

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. La ora 19, în sala expe- 
rimeni-clubuliii, ..Impresii din 
Retezat" și proecții de diapoziti
ve; Uricani: In sala de lectură, 
la ora 18, un dialog între ge
nerații cu tema ..Momente din
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : O duminică pierdută; A’r- 
piMica: Copiii mării; PE I RI
TA : Love Story; I.ONEA — 
Minerul: Vara de altădată;
VULCAN : Căpitanul Florian; 
LUPENI — Cultural: Ultimul 
războinic; Muncitoresc : 
manei ciudat.

FOLM

CONCURS
POSTURI:

trei maiștri mineri principali

cinci maiștri mineri

tehnician principal normatorun

șef depozitun

Concursul

4 SANDU MARIN - Aninoa- 
sa. Așa după cum ni s-a co
municat și de către oficiul pen
tru probleme de muncă și o- 
crotiri sociale Petroșani, în pro
blema care vă interesează, ur
mează să vă adresați Direcției 
Pensiilor din Ministerul Forțe
lor Armate.

extracție 
față dc 
contribui 

mecaniză-

Tn strînsă legătură 
s-a cerut ca apro- 

brigăzilor de la des- 
pregătiri să se îm-

4 BREZAN LUDOVIC - Pe- 
trila. De acord cu dv. că răs
punsul dat de noi în numărul 
din 20 aprilie a. c. al ziarului 
„Steagul roșu" vă era favora
bil. El a trebuit însă ca să fie 
reexaminat, în lumina celor mai 
recente indicațiuni și acest lu- 

; crt£ s-a.,făcut în nr. 7000 din 
* > v .....

să 
ci, 
ca 
se 

vi-

i
i
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Soarele răsare la ora 4,40 
apune la ora 19,45.

Zile trecute din an — 1 
Zile rămase — 222.

EVENIMENTE
0 1883 — S-a născut Dimi- 

trie Leonida, cunoscut inginer e- 
nergetician (m. 1965) 0 1871 
— S-a născut Garabet lbrăilea- 
nu, critic și istoric literar (m. 
1936) 0 1972 — Intre 23—25 
mai se desfășoară vizita cance
larului R.F.G., W. Brandt, în 
Austria 0 1920 — A fost creat 
Partidul Comunist din Indone
zia (interzis la 12. III. 1966) 
0 Alegeri preliminare în sta
tele Rhode Island și Oregon 
(S.U.A.) 0 1707 — S-a născut 
Cari von Linne. medic și natu
ralist (m. 1778) © 1972 — In 
Malaezia începe Reuniunea Co
mitetului pregătitor al Conferin
ței la nivel înalt a țarilor nea
liniate.

epopeea muncii patriotice pentru 
construcție și înfrumusețare a ju
dețului Hunedoara".

CLUBURI — /bănoasa. La 
a 17, un concurs pentru afir

marea talentelor de muzică 
populară; Vulcan — Simpozio
nul „Comunistul, om de omenie" 
la ora 17; Lonea — La ora 18, 
în sala bibliotecii o serată de 
muzică clasică — Ludwig van 
Beethoven; Lupeni — Dezbate
rea moral-cetățenească ..Devierea 
morală", la ora 17.

minul; 11.35 Film scnial : 
tru tanchiști și un cîinc" (XIV); 
12,30 Telejurnal; 16,30—17,00 
Curs de limba franceză. Lecția 
a 16-a — reluare; 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Cum vorbim; 17,45 Steaua po
lară — Cabinet de orientare șco
lară și profesională; 18,15 Intcr- 
preții și rolurile lor; 18.35 Uni
versitatea TV; 19,20 1 001 de 
seri — „Feiix molanul"; 19,30 
Telejurnal; 20.00 Seară de tea
tru : ..Zestrea" dc Paul Evc- 
rac (reluare); 22.00 Teiegloh. 
Cuba — reportaj lilmat; 22,20 
Vedele ale muzicii ușoare; 22,35 

de ore"..

taminn; 14,40 Drag îmi e cu 
mîndra-n joc — muzică popii 
Iară; 15.00 Buletin de știri: 
15,05 Interpreți dc operetă; 
15,19 Suita cîmpenească „Ogoa 
re înfrățite" de Ghcorghc Dumi
trescu; 15,40 Muzică dc estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Din re
pertoriu) formațiilor Studio 8 și 
Los Bucaneras; 16,35 
noastre; 16,50 
17,00 Antena 
Lăutari vestiți 
17,45 Muzică 
rele scrii; 20,00 Tableta de sea
ră; 20,05 Zece melodii prelerate; 
20.40 La microfon. Ioana Cră
ciun

Cîntccelc 
Publicitate radio; 
tinerelului; 17,30 
— Ion Matachc; 
ușoară; 18,00 O-

9.00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9,05 Teleși

i dc 
(coa

lă. Biologie (anul III liceu). Te
leviziunea școlară integrată. Me
tabolismul. Literatura română. 
Imaginea societății burgheze în 
schițele lui I. L. Caragiale; 
10,00 Curs de limba rusă, lec
ția a 16-a; 10,30 Ex-Terra ’72. 
Tema : Ingenios (1); 10,55 Că-

Efortul general de redresare a extracției 
să antreneze efectiv accelerarea lucrărilor

de deschideri și pregătiri
prezent se accelerează pregăti
rea a două frontale ce vor fi 
date curînd în producție Și în 
care vom introduce 
bine.

Opiniile exprimate 
interlocutori nu sînt 
Din declarațiile maiștrilor 
Negrilă, Ambrozie Berceanu și 
inginerului Benedek Ludovic, 
rezultă că asemenea stări de 
lucruri s-au semnalat și în alte 
sectoare. Dincolo însă de criti- 
cile exprimate, este demnă de 
reținut preocuparea sporită pen-

(Urmare din pag. 1)

prevedere clară, categorică în a- 
cest sens pe care dorim s-o su
bliniem. ~...............
torii auto 
marcate să 
tate de trecere pietonilor. 
Încâlcind această prevedere, ei 
eînt pasibili de sancțiuni. Dar 
unde anume se află și cit de 
.largi" sînt aceste locuri ? A- 
poi, și pentru Petroșani, se pu
ne problemei extinderii marcaje
lor pentru pietoni în cartierele 
Carpați și, mai ales, Aeroport. 
Urmările negative ale lipsei a- 
cestora sînt multiple. Ne vom 
referi doar la una din aceste 
urmări. In intersecția străzii Re
publicii cu str. Carpați a avut 
loc recent un grav accident de 
circulație. Berta Crîsnic a fost 
lovită în plin de autovehiculul 
la volanul căruia se afla condu
cătorul auto Vasiie Pop. Cu toa
te îngrijirile primite la spital, 
ea a decedat la 24 de ore după 
accident. De aceea considerăm 
oportun a atrage atenția și a- 
supra necesității urgente de a 
amenaja, în Petroșani, intersec
țiile străzilor Ion Creangă — Re
publicii — Ady Endre, Ioan 
Budai Deleanu — Mihai Vitea
zul, puncte în care circulația 
cunoaște în prezent o intensitate 
deosebită, chiar înainte de tre
cerea la executarea marcajelor 
pietonale.

E1 obligă 
ca în 

acorde 
trecere

nei. In prezent se amenajează 
o platformă de întoarcere a a- 
utosalvărilor și o nouă cale de 
acces din strada Unirii spre spi
talul din localitate, punct deo
sebit de frecventat de pietoni. 
Și am putea menționa și alte 
lucrări efectuate ori în curs de 
efectuare care au drept scop fa
vorizarea circulației pietonale. 
In ceea ce privește însă marca
jele și indicatoarele de circula
ție, nici aici situația nu este 
mai bună decît în alte localități 
vizitate. Indicatoarele de pe str. 
Republicii și bd. Victoriei au 
fost recondiționate. S-a adus și 
piatra albă pentru delimitarea

popular al orașului, trotuarele 
noi, indicatoarele de străzi în 
cartierul Braia, de altfel cel 
mai modern, mai frumos și mai 
degajat cartier al orașului care 
oferă și condiții optime pentru 
„deplasările" pietonale. Lupe- 
niui prezintă însă, din păcate, 
și multe minusuri în problema 
de care ne ocupăm. E greu de 
explicat, spre exemplu, de ce 
edilii orașului nu au trecut în
că la remedierea (chiar provizo
rie) a trotuarului de pe partea 
stingă, a sensului de intrare în 
oraș dinspre Vulcan, a străzii 23 
August. Aceasta, după cum bi
ne se știe, este o stradă de ma-

Asigurarea unor condiții 
optime pentru 

circulația pietonală

țiunea pod Braia — pod Jiu la 
intrarea în Bărbăteni și dea- 
lungul șoselei care străbate a- 
cest vechi cartier al orașului. E 
greu de explicat, de asemenea, 
de ce de foarte mult timp, nu 
au fost obligați să repare ba
lustrada podului peste Jiu cei 
care au distrus-o pe o porțiune 
de 8—9 metri, exact la jumăta
tea podului și care produce e- 
moții pietonilor, ori îi „împin
ge" pe partea carosabilă a dru
mului. Districtul 
poduri Livezcni 
ing. Brînzan) a 
o promisiune în 
tă dar... promisiune
In ce privește marcajele pieto
nale, situația e identică cu cea 
din localitățile menționate mai 
înainte, adică nu s-au făcut în
că, cum de altfel sînt inexisten
te și la Uricani și Aninoasa.

tru intensificarea lucrărilor de 
deschideri și pregătiri, în care 
scop nu lipsesc propunerile ju
dicioase, bine gîndite ale mi
nerilor. Pentru conducerea mi
nei și sectoarelor s-a formulat 
cerința ca efectivele formațiilor 
de la deschideri și pregătiri 
nu mai fie descompletate 
dimpotrivă, întărite, pentru 
la acest gen de lucrări să 
obțină în cel mai scurt timp 
teze de înaintare Și randamente 
superioare, 
cu aceasta 
vizionarea 
chideri și 
bunătățească, în paralel eu asi
gurarea unei bune întrețineri a 
utilajului din dotarea acestor 
brigăzi.

llecepționînd crilicile, cerin
țele Și propunerile făcute, con
ducerea exploatării și-a sporit 
în ultima perioadă preocuparea 
pentru creșterea liniei de front, 
punînd în aplicare măsuri co
respunzătoare de intensificare 
a lucrărilor de deschideri și 
pregătiri. Concluzionînd asupra 
efectelor imediate Și de perspec
tivă a acestor preocupări, tova-

rășul Titus Costache, inginer 
șef electromecanic, arăta :

— Nu încape nici o îndoială 
că, creșterea capacității de pro
ducție va determina pînă la fi
nele lunii mai intrarea minei 
in ritmul normal de 
și, apoi, sporirea lui 
plan. La aceasta va 
și creșterea aportului 
rii, prin introducerea în cîteva 
abataje a unor combine și a 
unui complex O.M.K.T., dublată 
de o mai bună întreținere a 0- 
ccstora.

Este vizibilă revenirea spre 
normal a lucrărilor de deschi
deri și pregătiri, în contextul 
efortului general depus în a- 
ceastă lună de colectivul E. M. 
Lupeni pentru redresarea acti
vității extractive. Sînt însă po
sibilități ca acest proces să cîș- 
tige în amploare, astfel ca pe 

a 
prevederilor planului să se asi- 

a

VULCAN

Consiliul popular al orașului 
are un plan de măsuri concrete 
vizînd aspectul tratat și, spre 
mulțumirea lui și a cetățenilor 
din localitate, multe din preve
deri au fost înfăptuite. Astfel, 
Pe strada Gării s-a turnat be
tonul pe circa 300- ml trotuar și 
urmează asfaltarea, s-a constru
it un pod peste apa Morișoara, 
s-a terminat modernizarea stră
zii Crividia și s-au construit 
trotuarele ei pe o distanță de 
un kilometru, pînă în fața mi-

a 8 din cele 13 treceri pietona- 
’ le stabilite dar nu s-a trecut 

încă la executarea acestora și 
a celor care vor fi marcate prin 
vopsea de clor-cauciue. In oraș 
sînt necesare, după cum am 
fost informați la consiliul popu
lar peste 50 de diferite indica
toare de Circulație din care 48 
luminoase. E adevărat, acestea 
au fost contractate în cea mu: 
mare parte cu „Ciclop" Bucu
rești (termen scadent luna iu
nie), așa că... să mai așteptăm. 

Trecerea la executarea mar
cajelor pentru traversările pie
tonale, completarea și moderni
zarea indicatoarelor de circula
ție sînt, deci, și pentru orașul 
Vulcan probleme a căror rezol
vare are un caracter urgent.

LUPENI

re trafic rutier, din care por
nesc numeroase străzi în dreap
ta și în stînga ei, deci, și cu o 
intensă circulație pietonală. Și 
totuși trotuarul ei sting este 
de-a dreptul periculos. Pe o 
lungime de aproape 600 metri, 
dalele de beton sînt strămuta
te, din loc în loc, pe centrul 
trotuarului apar dale răsturna
te și deschideri în canalul ca- 
re-l străbate îneît și ziua, să 
nu mai vorbim de noaptea, es
te riscant a circula pe el. Unele 
spărturi (gîtuiri) enorme în tro
tuar pot fi văzute și în alte 
puncte ale orașului, parcurse 
de conducta magistrală de apă 
în construcție, față de lichida
rea cărora Șantierul'I.L.H.S. ar 
trebui să manifeste mai multă 
înțelegere. Aglomerări pericu
loase se creează uneori pe partea 
carosabilă a DN-66 și din cau
ză că nu se amenajează trotu
arele absolut necesare pe por-

de drumuri și 
(prin persoana 

făcut de mult 
această privin- 

a rămas.

★

Datoria de a asigura condiți
ile absolut necesare unei circu
lații pietonale normale, como
de, fără obstacole periculoase, 
obligă pe factorii răspunzători 
din cadrul consiliilor populare 
să treacă de urgență la rezolva
rea problemelor pe care aces
tea le ridici : amenajarea unor 
intersecții intens frecventate in 
Petroșani, retragerea unor gar
duri (Lupeni, Școala generală 
nr. 2 cartier Bărbăteni, la Vul
can etc), modificarea intrărilor 
în unele magazine (Uricani și 
Aninoasa), continuarea susținută 
a acțiunii de amenajare a unor 
trotuare noi și lărgirea, unde 
este necesar și posibil, a celor 
vechi, marcarea traversărilor 
de străzi, recondiționarea, com
pletarea și plantarea în locuri
le stabilite a indicatoarelor de 
circulație luminoase și normale. 
Astfel, vor fi eliminate în marc 
măsură cauzele unor accidente, 
vor fi oferite populației condi
țiile optime pentru a beneficia 
din plin de avantajele 
urbane moderne.

vieții

„24

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 Muzică populară din 
Transilvania; 10,30 Start la in
tersecție; 10,50 Arii din operele 
cu Michel Dens; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Cîntă Harry Bc- 
lafonte; 11.17 Divertisment nr. 3 
pentru suflători de \\. A. Mo
zart; 11,30 Nuntă țărănească — 
piese corale de Tudor Jarda; 
12,00 Melodii interpretate de 
Georgeta Mihalache și Czeslay 
Neinten; 12,13 Recital Elena 
Patriciii; 12,30 Imîlnire cil me
lodia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
Succesele discului — muzică 
șoară; Compozitorul

și Dumitru
20,55 Știința la zi; 21,00 Revis
ta șlagărelor; 21,30 Bijuterii mu
zicale; 22,00 Radiojurnal; 22.30 
Concert de scară; 22.55 Moment 
poetic; 23.00 Concert de seară 
(continuare); 24.00 Buletin 
știri; 0.03—-6,00 Estrada 
turnă.

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 18 
grade, iar la Paring de plus 12 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între plus 5 grade și 
plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme în general inimoasă, ci 
cerul schimbător după-amiază 
cînd temporar vor cădea preci
pitații sub formă de averse de 
iloaie. însoțite de descărcărj e- 
ectricc.

EXPLOATAREA

DILI A

se va ține în ziua de 29 mai 
ora 8, la sediul exploatării.

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14, de la biroul personal al ex
ploatării.

fondul îndeplinirii ritmice

se fac la

angajează urgent
• UN ZIDARMica publicitate
• UN ZUGRAVVlND Dacia 110(1 — stare perfectă, str. Republicii 68. 

Vulcan — Florea Pompiliu.

gure recuperarea integrală 
restanțelor, o concordanță rațio
nală între capacitatea de pro
ducție și sarcinile ce revin co
lectivului de la Lupeni în acest 
al doilea an al cincinalului.

8 Iei lunar,Prețul unui abonament este de 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

Abonamentele pe luna iunie 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 31 mai a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

FAMILIA Mușik Ștefan anunță eu adincă durere înce
tarea din viață a soției și mamei Mușik Magdalena.

Inmormintarea va avea Ioc în ziua de 23 mai ora 16. 
din strada Vlad ’l’epeș, nr. 12, Petroșani.

©
CU adîncă durere colectivul de salariați al I.C.P.M.H. 

Petroșani anunță încetarea din viață a colegului lor Turca 
Hie Mihai, în vîrstă de 51 de ani și transmite pe această ca
le condoleanțe familiei îndurerate.

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între ora 6—14 de la biroul personal al exploa
tării cu sediul în Bărbăteni. J
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Sosirea la Moscova
Brazzaville Proclamarea Republiciia președintelui Richard Nixon

Intîlnirea la nivel înalt

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Luni. 22 mai, a sosit la Mosco
va, într-o vizită oficială, preșe
dintele S.U.A., Richard Nixon. 
Șeful Casei Aibe este însoțit de 
William Rogers, secretarul De
partamentului de Stat. Henry 
Kissinger, consilierul special 
pentru problemele securității 
naționale. Peter Flannigan, con
silier prezidențial, și de Martin 
Hillenbrand. asistent al secre
tarului de stat.

Pe aeroportul Vnukovo, pre
ședintele Nixon a fost întîmpi- 
nat de Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sîgliin, președintele Consiliului 
de Miniștri, de vicepreședinți ai 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
ai guvernului, miniștri, 
persoane oficiale, transmite 
genția TASS.

„Ziua
Republicii
Socialiste

Shin Lanka

alte
a-

în- 
se-

înalt.
Și din

Așteptăm a- 
partea me

România"
că facem excep-nu

în politica noas- 
pașnică, a spus 

aceste cuvinte cu-

La Kremlin, a avut loc o 
trevedere între Leonid Brejnev, 
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
șî președintele S.U.A., Richard Ni
xon.

Convorbirea a constituit, după cum 
anunță agenția TASS, începutul 
discutării problemelor care au o 
importanță principială pentru evolu
ția viitoare a relațiilor sovieto- 
americane, precum și a problemelor 
internaționale actuale. Convorbirea, 
care a avut un caracter de lucru, a 
demonstrat că ambele părți acordă 
o mare însemnătate convorbirilor 
dintre conducătorii Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite.

S-au exprimat convingerea comu
nă că obținerea unor rezultate con
structive la convorbiri va cores
punde intereselor popoarelor ambe
lor țări, ale destinderii internațio
nale și întăririi securității generale.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Prezidiul Sovietului Suprem și gu
vernul U.R.S.S. au oferit, luni sca
ra, un dineu la Palatul marc al 
Kremlinului, în cinstea președinte
lui &U.A.,. Richard Nixon, trans

mite agenția TASS.
La dineu au participat Leonid 

Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și alți conducători sovie
tici.

Au fost de față oameni de stat 
americani, sosiți la Moscova, cu 
președintele Richard Nixon.

cane. Abordăm aceste convorbiri de 
pe poziții realiste și în concordan
ță cu principiile politicii noastre 
vom depune toate eforturile pentru 
a obține rezultate pozitive și pen
tru a ne strădui să justificăm spe
ranțele care se pun în țările noastre 
și dincolo de hotarele lor în întîl- 
nirca sovieto-amcricană de la Mos
cova la nivel 
ceeași abordare 
ricana.

Cînd spunem
țic pentru S.U.A. 
tră de coexistență 
N. Podgornîi, 
prind năzuința noastră reală spre
îmbunătățirea și dezvoltarea relați
ilor sovieto-americane.

Uniunea Sovietică, a spus în con
tinuare vorbitorul, consideră posibilă 
și de dorit stabilirea nu numai a 
unor relații bune, ci și prietenești 
între U.R.S.S. și S.U.A., desigur, nu 
pe seama unor terțe țări și popoare.

Deosebirea de orînduiri sociale, di
vergențele pozițiilor statelor noastre 
într-o serie de sectoare de impor
tanță esențială ale politicii interna
ționale dau naștere unor complicații 
serioase în relațiile sovieto-america
ne și noi nu le subestimăm de loc. 
Dar, chiar și în cadrul existenței 
divergențelor, există factori obiectivi 
care determină necesitatea pentru 
U.R.S.S. și S.U.A. de a acționa 
în așa fel ca să înlăture pericolul 
unui război mondial, să înlăture din 
relațiile sovieto-americane reminis
cențele „războiului rece", să curețe 
pe cît posibil aceste relații dc ceea 
ce le-a complicat în trecut și le 
îngreunează în prezent.

Răspunzînd, președintele Nixon a 
spus: „Atît S.U.A. cît și U.R.S.S. 
sînt mari puteri. Popoarele noastre 
sînt amîndouă mari popoare. In în
delungata lor istorie, cele două po
poare ale noastre nu au luptat nici
odată unul împotriva celuilalt în- 
tr-un război. Să luăm astăzi ase
menea hotărîri îneît să contribuim 
la crearea certitudinii că nici 
viitor nu se va ajunge vreodată 
război".

„Intr-o epocă nucleară, cînd
poate exista securitate atunci cînd 
forța are preponderență — a spus 
el în continuare — marile puteri au 
învățat următoarea realitate : acordu
rile bazate pe exploatarea presupusei 
slăbiciuni a uneia dintre părți nu fac 
decît s-o determine pe aceasta să 
depună eforturi de două ori mai 
mari pentru a recupera preponde
rența în timp ce acordurile bazate 
pe respect reciproc au mult mai mul
te posibilități de a dura". Pentru a 
folosi cît mai bine acest prilej, a 
spus Nixon, trebuie să recunoaștem 
că, deși multe dintre divergențele 
noastre sînt esențiale și profunde, 
avem un puternic interes comun: 
pacea și securitatea.

In continuare, vorbitorul a arătat : 
„Puterea mare este însoțită dc o 
marc răspundere. Atunci cînd pu
terea nu este însoțită de spirit de 
răspundere, pacea este amenințată. 
Fie ca puterea noastră să fie întot
deauna folosită pentru menținerea 
păcii și nici o dată pentru amenin
țarea ei".

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). 
La Casa de Cultură din Bacongo, 
important cartier al capitalei Re
publicii Populare Congo, Braz
zaville, a jost inaugurată, recent, 
tradiționala Lună a prieteniei cu 
popoarele lumii, care are loc, în 
fiecare an, sub egida Asociațieii 
congoleze de prietenie între po
poare.

Prima zi a acestei luni festive 
a fost declarată „Ziua Republicii 
Socialiste România". Ambasado
rul țării noastre la Brazzaville, 
Gheorghe Stoian, a vorbit, cu a- 
cest prilej, în fața unei nume
roase asistențe, despre cooperarea 
României cu țările în curs de dez
voltare din Africa. Expunerea a 
jost primită cu viu interes de cei 
prezenți.

Printre manifestările prilejuite 
de Luna prieteniei cu popoarele 
lumii se numără și organizarea, 
la școala de pictură din Mongali, 
a unei expoziții internaționale de 
fotografii, în cadrul căreia unul 
dintre standuri este dedicat Ro
mâniei.

COLOMBO 22 
Luni, Ceylonul 
Republica Shiri 
dependent șl suveran, punîn- 
du-se astfel capăt statutului său 
de dominion al coroanei brita
nice ce datează din anul 1848. 
Președintele Adunării Constitu
ante, Stanley Tillekeratne, a 
semnat, în cadrul ceremoniei de 
proclamare, noua constituție a 
țării, într-o atmosferă sărbăto
rească. Primul președinte 
Republicii Shiri Lanka a 
desemnat William Gopallawa, 
fostul guvernator general al
Ceylonului, iar Sirimavo Banda
ranaike, fostul premier al
Ceylonului, a devenit prim-mi- 
nistru al guvernului republicii.

Adresîndu-se participanților la 
ceremonie, Sirimavo Bandara
naike a lansat un apel întregii 
națiuni de a se uni în efortul de 
edificare a țării, afirmînd că 
„noua constituție deschide doar 
o poartă către viitor". Premie
rul a declarat că politica exter-

(Agerpres). — 
s-a proclamat 

Lanka, stat in-

al 
fost

nă a Republicii Shiri Lanka va 
continua să fie formulată în 
conformitate cu convingerea 
neabătută în politica de neali
niere și în principiile Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite.

Ziua de naștere a Republicii 
Shiri Lanka a fost sărbătorită 
în capitală și în alte orașe ale 
țării, de zeci de mii de oameni 
care, prin cîntece și dansuri, 
și-au manifestat adeziunea față 
de acest important act politic 
de stat. Emblema fostului domi
nion — leul britanic ținînd în 
labă o sabie — a fost coborîtă 
de pe clădirile publice și parti
culare, în locul ei fiind instalat 
noul drapel al țării. în trei 
culori: roșu, galben și verde.

Miniștrii cabinetului premie
rului Sirimavo Bandaranaike au 
depus jurămîntu] în fața noului 
președinte, după 
Constituantă s-a 
prima sesiune a 
ționale de stat a

care Adunarea 
întrunit în 

Adunării Na- 
Republicii.

Criza politică din Turcia

m
la

nil

Fidel Castro
în R.P. Bulgaria

prima vi- 
untti pre- 
ale Amc-

Nikolai Podgornîi și Richard Ni
xon au rostit toasturi.

Arătînd că aceasta este 
zită oficială în U.R.S.S. a 
ședințe al Statelor Unite
ricii în întreaga istoric a relațiilor 
dintre cele două țări, Nikolai Pod
gornîi a afirmat în toastul său că 
rezultatele convorbirilor vor deter
mina în mare măsură perspectivele 
relațiilor reciproce dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite și vor in
fluența, probabil, modul în care va 
evolua situația internațională.

Noi pornim de la faptul că con
tactele personale, schimbul sincer de 
păreri dintre conducătorii de stat 
ajută la găsirea unor soluții reci
proc acceptabile, care corespund in
tereselor popoarelor, intereselor men
ținerii păcii, contribuie la depăși
rea greutăților. De aceea în Uniunea 
Sovietică se acordă o marc însem
nătate convorbirilor sovieto-ameri-

SOFIA 22 (Agerpres). — De
legația de partid și guverna
mentală Cubaneză, condusă de 

.Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba, 
aflată în vizită în R.P. Bulgaria, 
întreprinde o călătorie prin di
ferite localități ale acestei țări. 
Delegația cubaneză este însoți
tă de Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria.

Delegația cubaneză a vizitat 
regiunile Iambol și Sliven, din 
estul Bulgariei.

Fidel Castro, Todor Jivkov și 
persoanele oriciale care îi înso
țesc au asistat la aplicații mi
litare generale ale tuturor fe
lurilor de arme și ale aviației. 
Todor Jivkov și Fidel Castro au 
avut o întîlnire cu militarii și 
comandanții participanți la a^ 
plicații, iar general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apără
rii naționale al R.P. Bulgaria, a 
oferit, după aplicații, în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale cubaneze, un dejun. Fi
del Castro și Dobri Djurov au 
toastat pentru prietenia frățeas
că dintre popoarele bulgar și 
cubanez, dintre cele două parti
de comuniste și dintre armatele 
celor două țări.

In următoarea etapă a călăto
riei, Todor Jivkov și înalții 
oaspeți cubanezi au sosit în ora
șul Varna, unde au fost întîm- 
pinați de reprezentanții condu
cerii locale de partid și de stat 
și au fost salutați de mii de 
locuitori ai orașului.

ANKARA 22 (Agerpres). — Pri
mele două mari partide din Parla
mentul turc și-ati anunțat partici
parea la un viitor guvern prezidat 
de premierul desemnat Ferit Melen, 
deschizînd astfel calea spre soluțio
narea crizei politice din Turcia — 
relatează agenția Reuter.

După a doua rundă de convor
biri cu premierul desemnat, Ferit 
Melen, atît Suleyman Demirel, lide
rul Partidului Dreptății, majoritar 
în Parlament, cît și noul președinte 
al Partidului Republican al Poporu
lui, Bulent Eccvit, au declarat că 
vor acorda sprijinul lor noului ca
binet preconizat. Ferit Melen arc, de 
asemenea, sprijinul Partidului încre
derii Naționale, al cărui membru 
este. In schimb, Partidul Democra
tic Conservator a anunțat, că nu 
va participa la noul guvern.

Suleyman Demirel a afirmat că 
partidul său va sprijini reformele 
propuse de Ferit Melen, relevînd, 
în același timp, necesitatea modifi
cării legii electorale înaintea desfă
șurării alegerilor generale.

Referindu-se la obiectivele echi
pei guvernamentale pe care inten
ționează s-o alcătuiască, Ferit Me
len a declarat că principalele scopuri

ale guvernului său vor fi comple
tarea măsurilor împotriva extremis
mului politic și punerea în aplicare 
a reformelor economice, s ' 
culturale.

economice, sociale și

★

22 (Agerpres). — Pre-
> a

ANKARA )
ședințele Turciei, Ccvdet Sunay, 
acceptat lista noului guvern turc, 
prezentată luni scara de premierul 
desemnat, Ferit Melen. Noul cabi
net cuprinde opt miniștri aparținînd 
Partidului Dreptății (care deține 309 
din cele 633 de mandate parlamen
tare), cinci miniștri din partea 
Partidului Republican al Poporului 
și alți doi, membri ai Partidului 
încrederii Naționale, între care Fe
rit Melen. Celelalte 10 portofolii 
(cabinetul numără în total 25 de 
titulari de ministere), au fost încre
dințate unor personalități (un se
nator și nouă tehnicieni), care nu 
aparțin nici unei formații politice. 
Un număr de 16 miniștri ai gu
vernului interimar, însărcinat cu re
zolvarea problemelor politice curen
te după demisia, la 17 aprilie, a 
guvernului prezidat de Nihat Erim, 
sînt reținuți și în guvernul format 
de Ferit Melen.

Evoluția situației
din Republica Malgașă

trivit declarațiilor sale, lista noilor 
miniștri ar putea fi anunțată în ur
mătoarele 24 de orc, iar conduce
rea Federației sindicatelor ntalgașe 
a anunțat încetarea efectivă a gre
vei generale, declanșată în urmă cu 
o săptămînă în semn de solidari
tate cu demonstrațiile studențești.

TANANARIVE 22 (Agerpres). — 
Generalul Gabriel Ramanantsoa, ca
re a primit sarcina formării noului 
guvern malgaș, l-a desemnat luni 
pe colonelul Ratsimandrava ca mi
nistru de interne al țării, relatează 
agenția Reuter. Colonelul Ratsiman
drava este comandantul poliției mal- 
gașe.

Intr-o atmosferă caracterizată prin 
rcinstaurarea treptată a calmului pe 
întreg cuprinsul țării, generalul Ra
manantsoa își continuă consultările 
în vederea formării guvernului. Po-

S.U.A.

0 Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a rostit 
tradiționalul mesaj anual în fața 
Congresului. Mesajul prezintă preo
cupările principale ale guvernului 
în politica internă și externă, în- 
fățișînd un bilanț al programului 
Unității populare.

Un apel ai
Dsreetitaidî
P.C. Italian

0 La Varșovia a avut loc 
consfătuirea pe (ară a activului 
social-economic din agricultură în 
vederea discutării căilor și meto
delor necesare asigurării unei 
creșteri a producției agricole în- 
tr-un ritm accelerat. La lucrări 
a participat Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

care, după ce 
alegerile 

mai P.C.I. 
de voturi, 
prestigiu-

0 Luni a sosit la Tokio o de
legație a Seimului polonez, con
dusă de Stanislaw Gucwa, mare
șalul Seimului. Delegația poloneză 
va purta convorbiri cu parlamen
tarii niponi și va avea întreve
deri cu reprezentanți ai vieții 
politice și economice din Japonia, 
informează agenția PAP.

0 Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Arabe Egipt, Murad 
Ghaleb, a sosit luni la Belgrad, 
într-o vizită de prietenie în Iu
goslavia — informează agenția 
Taniug.

Intr-o declarație făcută la so
sire, Ghaleb a spus că este pur
tătorul unui mesaj al președinte
lui Sadat către președintele Iosip 
Broz Tito. Mesajul, a spus el, 
prezintă punctele de vedere ale 
președintelui egiptean asupra si
tuației din Orientul 
precum și asupra altor 
internaționale actuale.

Apropiat, 
probleme

CAIRO: încheierea lucrărilor 
Conferinței internaționale în sprijinul 

popoarelor din Indochina
CAIRO 22. — Corespondentul A- 

gerpres, Nicolae N. Lupu, trans
mite : In capitala Republicii Arabe 
Egipt s-au încheiat lucrările Con
ferinței internaționale extraordinare 
în sprijinul popoarelor din Indo
china, convocată de Organizația de 
solidaritate a popoarelor Asiei și 
Al ricii (O.S.P.A.A.). La conferință 
au participat delegați ai organiza
țiilor membre ale O.S.P.A.A., re
prezentanți ai altor organizații na
ționale de solidaritate cu popoarele 
afro-asiaticc.

Dînd glas sentimentelor dc solida
ritate ale popoarelor lumii cu po
poarele Indochinei, conferința a
doptat o declarație generală, o re
zoluție politică și un program de 
acțiune, care condamnă cu toată 
hotărîrea noua escaladare a răz
boiului dus de Statele Unite și chea-

a-

mă la intensificarea acțiunilor în 
sprijinul popoarelor Indochinci. Con
ferința, se spune în declarația ge
nerală, cerc Administrației S.U.A. să 
pună capăt războiului de agresiune 
împotriva țărilor Indochinei și să 
lase popoarele indochincze -să-și de
cidă singure destinul, fără amestec 
din afară.

In ultima zi a lucrărilor, Youssef 
el Sebai, secretarul general al 
O.S.P.A.A., președintele Conferinței, 
a prezentat o serie de mesaje și de
clarații ale unor guverne și orga
nizații, oglindind puternicele pro
teste provocate în diferite țări ale 
lumii ca urmare a escaladării răz
boiului împotriva R. D. Vietnam de 
către Statele Unite. El a dat citire 
Declarației guvernului Republicii So
cialiste România din 19 aprilie a.c.

în legătură cu noile acte de război 
ale S.U.A. împotriva R. D. Vietnam. 
In mesajul adresat Conferinței de 
președintele țării gazdă, Anwar Sa
dat, este exprimat sprijinul Egiptu
lui față de popoarele din Vietnam, 
Cambodgia și Laos, în lupta lor e- 
roică împotriva agresiunii americane.

Luînd cuvîntul, reprezentantul Li
gii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa I. Al. Tres- 
tieni, redactor șef adjunct al redac
ției publicațiilor pentru străinătate, 
a exprimat sentimentele de solida
ritate ale poporului român cu lupta 
popoarelor Indochinei. arătînd, tot
odată, că ultimele acte de război în- 
trenrinse de S.U.A. împotriva R. D.. 
Vietnam au trezit o vie indignare 
și cele mai vii proteste în țara 
noastră.

VIETNAMUL DE SUD: Puternice atacuri
Întreprinse de forțele patriotice

SAIGON 22 (Agerpres). — 
După o puternică pregătire de 
artilerie, forțele patriotice din 
Vietnamul de sud au lansat, 
luni în zori, un nou atac împo
triva garnizoanei saigoneze din 
fosta capitală imperială Hue. 
Cu acest prilej, patrioții au re
ușit să străpungă centura exte
rioară de apărare saigoneză.

forțînd trupele inamice să se 
retragă cu 3,5 km. Luptele con
tinuă și în 
prejurimile 
cum și în 
Kontum, 
U.P.I.

fn cursul 
întreprinse 
că după-amiază —

alte puncte din îm- 
orașului Hue, pre- 
zonele An 
transmite

Loc și 
agenția

puternicelor 
anterior —

atacuri 
dumini- 

împotriva

garnizoanelor saigoneze din o- 
rasele Hue, Kontum și An Loc, 
forțele F.N.E. au (provocat duș
manului pierderi care, potrivit 
agenției de presă: „Eliberarea", 
se ridică la l 200 ntorți, precum 
și un mare număr de tancuri și 
vehicule blindate. Au fost 
doborîte. totodată! două avioa
ne americane.

Aviația americană continuă acțiunea de minare 
a porturilor R. D. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press, citind 
postul de radio Hanoi, anunță 
că, luni, 22 mai, noi valuri 
avioane militare ale S.U.A. 
continuat să lanseze mine în 
propierca llaifong.

timp ce alte aparate ale forțelor 
aeriene americane au bombar
dat mai multe regiuni populate 
din împrejurimile acestui port.

Agenția Associated Press a- 
rată că. de la 18 mai. ritmul

misiunilor aeriene efectuate -*■ 
aviația S.U.A. asupra teritorii, 
lui R.D. Vietnam a crescut 
la aproximativ 
chiar mai multe
bombardament pe zi.

de
250 la 300 și 

raiduri de

ROiMA 22 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite • Direcțiunea Partidului 
Comunist Italian a dat publici
tății un apel în
se subliniază că la 
parlamentare de la 7 
a obținut 9 milioane 
a creștere a forței și
lui său în rîndurile maselor, o 
sporire a influenței sale și sute 
de mii de noi adeziuni, se spu
ne i ..pentru a uni aceste forțe 
care ni s-au alăturat cu prile
jul votului și luptei noastre po
litice — P.C.I. lansează. în nu
mele lui Antonio Gramsci. în 
numele marelui luptător anti
fascist și primul susținător al 
căii italiene spre socialism, re
crutarea unei 
membri*

în legătură 
prezent. P.C.I, 
Gurile sale 
Ugo Pecchioli, membru al Di
recțiunii și al Biroului Politic 
ai P.C.I., a făcut o declarație în 
care subliniază că marele nu
măr de noi înscriși (104 941) de
monstrează cît este de răspîn- 
3ită în rîndurile clasei munci
toare, a tinerilor, a maselor 
populare conștiința rolului pe 
care P.C.I. îl are în cadrul for
țelor stîngii italiene și a tutu
ror forțelor democratice — bas
tion al unității antifasciste, ga
ranție a libertății, forță a pro
gresului țării.

0 După cum informează zia
rul „L’Unita", de la începutul 
anului în curs, în rîndurile P.C. 
Italian au intrat peste 100 C00 de 
noi membri.

promoții de noi

cu faptul că, în 
. numără în rîn- 
1 513 202 membri,

0 Consiliul Ligii Arabe se va 
întruni înlr-o sesiune specială, în 
prima săptămînă a lunii iunie, 
pentru a discuta propunerea gu
vernului egiptean privind numirea 
lui Mahmud Riad, consilierul pre
ședintelui Anwar Sadat pentru 
probleme externe, în funcția de 
secretar general al acestei orga
nizații.

O Secretarul general al Ligii 
Arabe, Abdel Khalek Flassouna, 
a conferit cu ambasadorul Repu
blicii Democratice Populare a 
Yemenului la Cairo, Mohamed 
Abdel Kader Balgieh, in legătu
ră cu propunerea organizației 
panarabe privind convocarea li
nei reuniuni a miniștrilor de ex
terne din R.D.P. a Yemenului, 
Republica Arabă Yemen și O- 
man, pentru soluționarea dispute
lor dintre autoritățile de la A- 
den și cele de la Sanna, pe de o 
parte, și dintre Aden și Oman, 
pe de alta.

0 Papa Paul al VI-lea a de
clarat că vizita președintelui Ni-

xon la Moscova reprezintă 
motiv de speranță, într-o lume a- 
fectată de atît de numeroase pro
bleme. întrevederile de la Mos
cova pot constitui începutul unui 

.drum comun pentru două țări 
care pînă acum s-au menținut de
parte una de alta.

Papa și-a exprimat, pe de altă 
parte, regretul în legătură cu fap
tul că pacea este încă amenințată 
în anumite părți ale lumii și că 
liniștea lipsește în zone ca Viet
nam, Orientul Apropiat, Irlanda 
de Nord — informează agenția 
United Press International.

0 Datele oficiale date publi
cității de Ministerul Muncii al 
Franței relevă că, în cursul anu
lui 1971, șomajul a crescut în a- 
ceastă țară cu 17,4 la sută. La 
sfirșitul lunii aprilie 1972, numă
rul total al șomerilor din Franța 
era de circa 530 000.

0 La Nisa a avut 
monia dezvelirii 
strada care, de acum 
poartă numele scriitorului român 
Panait Istrati. Cu acest prilej, 
au luat cuvîntul consilierul mu
nicipal Louis Barili și ministrul 
consilier al Ambasadei române din 
Paris, Marcel Ghibernea. Au par
ticipat consilieri municipali, oa
meni de culturii și artă, repre
zentanți ai asociației „Prietenii 
lui Panait Istrati". Au fost pre
zenți, Margareta Istrati, văduva 
scriitorului, și Alexandru Oprea, 
directorul Muzeului de istorie a 
literaturii române.

De asemenea, în Palatul expo
zițiilor din Nisa, care găzduiește 
al IV-lea Festival internațional al 
cărții și al XIX-lea Congres in
ternațional al editorilor, a fost 
deschisă expoziția i „Viața și o- 
pera lui Panait Istrati"

unei
loc cere- 
plăci pe 

înainte,

aULAN BATOR. In legătură cu încetarea din viață 
lui Jamsaranghiin Sambu, în Mongolia a fost decretat 
doliu național. Pe clădirile ministerelor și organizațiilor 
obștești din Ulan Bator au fost coborîte în bernă drape
lele de stat. In întreaga țară au Ioc mitinguri de doliu.

Prin fața catafalcului cu corpul neînsuflețit ai 
Jamsaranghiin 
continuă să se 
întreprinderilor 
vechi partizani, 
lui dispărut.

Funeraliile lui Jamsaranghiin Sambru vor avea Ioc la 
24 mai.

lui 
Sambu, depus în Sala Casei guvernului, 
perinde mii de muncitori și funcționari ai 
din capitală, ostași ai armatei populare, 

tineri, pentru a aduce un ultim omagiu ce-
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mare
avion de

Mari demonstrații de protest 
escaladării 
în Vietnam

împotriva 
războiului

Faptul 
divers

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— Puternice demonstrații de 
protest împotriva prezenței mi
litare americane în Vietnam și 
a măsurilor anunțate de pre
ședintele Nixon privind escala
darea războiului au avut loc 
duminică la Washington și în 
alte localități din S.U.A., la ca
re au participat aproximativ 
15 000 de persoane — informea
ză agenția Associated Press. 
Acțiunea de protest de la 
Washington este apreciată drept 
cea mai importantă demonstra
ție antirăzboinică desfășurată în 
capitala S.U.A. de la începutul

acestui an. Ea a fost organizată 
de Coaliția populară pentru pa
ce și dreptate, împreună cu 
organizația din Illinois a Parti
dului comunist. Coaliția națio
nală a acțiunii pentru pace, ve
teranii războiului din Vietnam, 
de grupuri de militanți negri 
pentru drepturi democratice, 
studenți etc.

Aproximativ 7 000 de demon
stranți au organizat un marș, 
pornind de Ia statuia lui Geor
ge Washington pînă lingă Ca- 
pitoliu, urmat d.e un miting în 
apropierea clădirii Congresului.

A

in

Val de căldură în
India

CONGRESUL M. P. R.
DIN REPUBLICA ZAIR

Diseursisl președintelui Mutu
KINSHASA 22 (Agerpres). — 

Corespondență de la Viorel Po
pescu. După cum s-a mai anun
țat, în cadrul ceremoniei de 
deschidere a lucrărilor primu
lui Congres al Mișcării Populare 
a Revoluției din Republica Zair, 
președintele Mobutu Șese Seko 
a rostit un discurs în care a e- 
vocat succesele dobîndite de 
Republica Zair, precum și unele 
probleme ale politicii externe 
a țării.

„Congresul, care coincide, cu 
sărbătorirea a cinci ani de la 
fondarea Mișcării Populare a 

■ Revoluției, a spus președintele 
Mobutu, reprezintă o expresie a 
hotărîrii poporului zairez de a 
continua revoluția începută. 
Putem spune că sîntem stăpîni 
pe destinele noastre. Poporul 
zairez poate fi mîndru de rezul
tatele muncii sale, care ne-a 
permis să obținem realizări în 
valorificarea economiei noastre 
puse în slujba omului. Această 
dragoste de muncă a permis să 
se pună capăt divizării interne 
pe plan tribal și regional".

Președintele Mobutu Șese

Seko a arătat, totodată, că re
zultatele eforturilor țării sale 
sînt cuprinse într-Un singur cu- 
vînt — autenticitate — care, 
„în concepția noastră, constă în 
a avea conștiința personalității 
noastre, a valorii noastre pro
prii, în baza acțiunilor noastre, 
care să se întemeieze pe reali
tățile naționale".

Referindu-se la principalele 
probleme ale politicii externe, 
președintele Mobutu a arătat 
că Republica Zair se pronunță 
în favoarea consolidării unității 
de acțiune a țărilor africane. El 
a declarat că „numai calea ne
gocierilor poate pune capăt con
flictelor din Orientul Apropiat 
și Vietnam". In ce privește pro
blemele legate de eforturile li
chidării stării de subdezvoltare, 
președintele Mobutu a subliniat 
importanța eforturilor proprii, 
cît și a unei asistențe financiare 
externe, necondiționată politic". 
Republica Zair dorește să în
trețină schimburi, pe multiple 
planuri, cu toate țările lumii, 
rămînînd stăpînă pe destinele 
sale, a afirmat președintele.

DELHI. Valul de căldură 
care s-a abătut asupra regiu
nilor de nord ale Indiei a 
provocat, in ultimele două 
săptămâni, moartea a 247 de 
persoane. In unele state in
diene mercurul termometre
lor a urcat pînă la tempera
turi de 43—51 grade Celsius.

Cel mai mare număr de 
victime a fost înregistrat în 
statul Uttar Pradesh, din nor
dul Indiei, unde, din cauza 
căldurii, au decedat 114 per
soane.

Cea mai ridicată tempera
tură de 51 grade 
înregistrată în 
Durgapur, situată 
motiv 100 km vest

Sushumu Takahashi și Fuku- 
toski Kumura, au reușit, la 5 
mai, să cucerească, pentru 
prima oară, vîrful Nampa din 
masivul Himalaia, aflat la o 
altitudine de 6 650 metri, a- 
nunță agenția France Presse, 
citind un comunicat dat pu
blicității duminică în capita
la Nepalului, Katmandu.

Se precizează, însă, că unul 
dintre cei doi alpiniști — 
Takahashi - și-a pierdut 
viața, la întoarcere, căzînd 
într-o prăpastie adîncă 
peste 2 000 metri. Corpul 
nu a putut fi regăsit.

Vîrful Nampa, situat 
nord-vestul Nepalului, 
un pisc care se bucură printre 
alipiniști de reputația de a fi 
foarte periculos. Recent, tin 
grup de alpiniști britanici, 
condus de John Allen, a tre
buit să renunțe la o expe
diție proiectată, după ce a- 
junsese la numai tîtcva sute 
de metri de t'îrf.

de 
său

Cel mai în vîrstă 
locuitor al U.R.S.S.

Avion 
prăbușit în

C, a jost 
localitatea 
la aproxi- 
cle Calcut-

LUANDA. Un
transport, aparținând, liniilor 
aeriene interioare angoleze, 
de tipul „Friendship", s-a 
prăbușit in mare. 20 de per
soane au pierit. In urma ac
cidentului, cauzat de condi
ții meteorologice nefavorabi
le, echipele de salvare au re
ușit să salveze doar doi pa
sageri și un membru al echi
pajului.

Cucerirea vîrfului 
Nampa din Himalaia

KATMANDU. Doi membri 
ai expediției Clubului japo
nez de alpinism „Aumori",

NOSLOi'/l 22 (Jgerpres). — 
Locuitorii salului azerbaidjan 
Barzavu, aflat într-o regiune mon
tană din Transcaucazia, au săr
bătorit la 22 mai 1972 cea de-a 
167-a aniversare a consăteanului 
lor $irali Mislimov, cel mai în 
vîrstă locuitor al Uniunii Sovie
tice

Contemporan în veacul trecut 
cu Pușkin și cu Balzac, el se 
simte la această vîrstă admirabil, 
după ce a suportat cu bine rigo
rile unei ierni neobișnuit de aspre 
pe aceste meleaguri. Acum, bătrî- 
nul își îngrijește pomii din gră
dină, pe care i-a sădit cu aproa
pe un secol în urmă. In fiecare 
dimineață, Mislimov face o în
delungată plimbare prin munți 
iar la ultima aniversate a jucat 
împreună cu doi dintre nepoții 
săi (în vîrstă de 71 și 88 de 
ani) aprinsul dans „Lezghinka" 
In anul în curs, bătrînul locui
tor din Transcaucazia va mai săr
bători încă un eveniment memot 
bil — cea de-a 75-a aniversare « 
căsătoriei cu soția sa, 11 alun, în 
prezent în vîrstă de 107 ani. Tot 
în acest an, prin nașterea unei 
fetițe a unei strănepoate a lui 
Mislimov, descendenta acestuia au 
ai misia' â cincca generație. iar 
mimatul toțșiLuil-n.u'mbrilor latin 
Hei a crescut la 211.
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