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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

Cu planul 
trimestrial 
îndeplinit

Randamente sporite, 
producții pe măsură

0 cerință căreia să i se dea curs favorabil
și grabnic la E. M. Livezeni

O xeste îmbucurătoare 
aflată luni dimineață de la 
inginerii Ion Ccaurcanu și 
losif Bocan, respectiv, șe
ful si adjunctul sectorului 
III dc la mina Dilja:

Simbătă, 2-1 martie a.c. 
colectivul sectorului III al 
F.M. Dilja a extras ultime
le tone de cărbune in con
tul planului pc trimestrul 
I 1973. La realizarea pla
nului sectorului cu 6 zile 
mai devreme au contribuit 
ritmicitatea și randamente
le sporite cu care au lu
crat îndeosebi brigăzile 
conduse dc Pavel Tasnadi 
și Mihai Cozma. Pe baza 
randamentelor majorate cu 
1 300, respectiv, 670 kg căr
bune pe post, aceste două 
brigăzi au extras in lu
na martie peste sarcinile 
lor dc plan 770 tone de 
cărbune.

Cu aport decisiv in rea
lizarea și depășirea planu
lui pe ansamblul minei, co
lectivele sectoarelor IV, III 
și VI de la E. M. Vulcan 
continuă să se afirme ple
nar în rodnica întrecere 
pentru obținerea unui bi
lanț trimestrial bogat — 
bază certă pentru onora
rea cu cinste a sarcinilor 
anului III al cincinalului. 
Plusurile înregistrate de 
ele la volumul de cărbune 
extras din adincuri se ri
dicau simbătă dimineața la 
peste 1 600, 1 300, respec
tiv, 1 000 tone.

Din rîndurile acestor co
lective s-au făcut remar
cate strădaniile depuse pe 
frontul cărbunelui de bri
găzile conduse de NICO
LAE STOIAN. BALAȘ 
SZABO. IOAN SIMA și 
CONSTANTIN POPA, ilus
trate convingător în sporu
rile apreciabile de „dia
mant negru** trimise la zi
uă : 671. 548. 494 și 230 to
ne.

DESCHIDERII Șl PREGĂTIRII 
VIITOARELOR CAPACITĂȚI 

CONDIȚII OPTIME!

Revista americană ..Time", 
a publicat, in numărul său din 
26 martie, aprecieri făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, in cadrul interviului 
acordat corespondentului pen
tru Europa de est al revistei, 
Strobe Talbott.

Au fost relevate poziția Ro
mâniei socialiste față de prin
cipalele probleme internațio
nale și contribuția ei activă 
la opera de destindere, coope
rare și pace. S-a reafirmat 
concepția țării noastre asupra 
conferinței gencral-europene 
pentru securitate și coopera
re, relcvîndu-se posibilitatea 
ca ca să fie convocată anul a- 
cesta. Conferința ar trebui să 
adopte principiile și normele 
de bază ale relațiilor dintre 
statele ''europene, precum și 
măsuri privind o largă cola
borare economică, tchnico-ști- 
ințifică, culturală și în alte 
domenii, intre toate țările con
tinentului. Totodată, apare ne
cesar ca reuniunea gencral-c- 
uropeană să-și propună crea
rea unui organism permanent, 
care să asigure continuarea 
consultărilor și schimburilor 
de păreri in vederea dezvoltă
rii colaborării și înfăptuirii 
securității pe continent.

In acest cadru, în interviu se 
fac aprecieri asupra convorbi
rilor preliminare în vederea 
începerii negocierilor propriu- 
zise consacrate reducerii for
țelor armate străine de pe 
teritoriile statelor din Europa 
centrală. Se subliniază, că, in 
pofida unor dificultăți, se va 
ajunge pînă la urmă Ia o înțe
legere acceptabilă cu privire 
la desfășurarea negocierilor.

România consideră că in vii
tor convorbirile vor trebui ex
tinse șl la alte zone ale con
tinentului. la toată Europa — 
deci să se ajungă la o confe
rință privind problemele mill 
tare, reducerea și, pină la ur
mă, retragerea trupelor stră
ine de pe teritoriul altor sta
te, reducerea trupelor naționa
le, precum șl alte măsuri de 
dezangajare militară, care să 
creeze condiții reale pentru o 
adevărată securitate a tuturor 
statelor dc pe continent.

In legătură cu viitorul rela
țiilor dintre statele europene, 
in interviu se relevă că dez
voltarea unor raporturi de co
laborare presupune deplina c- 
galitatc in drepturi, fără nici 
o îngrădire. In context, se a- 
rată că introducerea și menți
nerea unor restricții șl barie
re de către Piața comună ar 
putea avea efecte negative a- 
supra colaborării europene și 
internaționale. Este exprima
tă speranța că se vor găsi căi
le pentru înlătura.xa restric
țiilor, precum și modalitățile 
care să permită o largă cola
borare, pe baza egalității 
avantajului reciproc.

Răspunzînd la o întrebare 
privind alternativa la actuala 
divizare a lumii în blocuri, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că, în ce privește blo
curile economice, se pare că 
ele au o ■ '•rspectivă ceva mai 
îndelungată. Blocurile milita
re însă, sînt în contradicție cu 
tendințele mondiale spre des
tindere, constituie un anacro
nism în viața internațională, 
o frină în dezvoltarea relații
lor dintre state. în calea cola
borării și păcii. De aceea. Ro
mânia se pronunță cu fermi-
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late șl in mod constant pen
tru desființarea blocurilor mi
litare și pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe o bază 
nouă. Aceasta presupune lua
rea in considerare a principii
lor înscrise in Carta Orgae na
ției Națiunilor Unite — drep
tul la independență și suvera
nitate al fiecărui stat, dreptul 
de a-și alege calea dezvoltării 
economico-soriale fără nici 
un amestec din afară, deplina 
egalitate în drepturi, precum 
si excluderea oricărei forme 
de ingerințe, de amenințare 
sau de folosire a forței în ra
porturile dintre state.

Referitor la relațiile roinâ- 
no-americanc, în interviu se 
menționează că în ultimii ani 
s-au obținut rezultate bune 
în dezvoltarea raporturilor e- 
conomlcc, tehnice, științifice, 
culturalo dintre cele două 
țări. S-a apreciat că în urmă
torii 4—5 ani relațiile econo
mice româno-americane 
putea spori de 3—1 ori 
chiar mal mult, dară se ... 
realiza unul din angajamen
tele asumate de președintele 
Nixon — de a acorda Româ
niei clauza națiunii rolei mai 
favorizate, de a crea și pen
tru produsele românești ace
leași condiții pc rare Io 
produsele altor state.

„Ținînd seama de declara
țiile președintelui Nixon șl 
ale altor reprezentanți ai cer
curilor conducătoare din Sta
tele Unite, sperăm că aceasta 
se va realiza în curînd, ceea 
ce va deschide noi posibilități 
pentru extinderea relațiilor de 
colaborare dintre țările noas
tre", a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu.
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[Virtuțile modestiei
Are un nume... impresio

nant cel mai nou șef de 
schimb al binecunoscutei 
brigăzi de la mina Aninoasa, 
condusă de Aurel Cristea : 
Miclea Cornel Romulus, dai 
ceea ce impresionează cu a- 
devărat pe oricine îl cunoaș- 

acesl lînăr miner este 
;tia. Fiecare succes ai 
i-. ului îl bucură, dar 
exteriorizează sentimen- 
u-și laudă „marla" 

spune ci. tăcut.

deletniciri. primitoare.
,,Nu ți-a fost anevoios 

să intri in ritmul unei ase
menea brigăzi, Miclea Cor
nel Romulus „Nu, nu 
mi-a fost, îs învățat au mun

Ga

te pe 
modes

nu-și ej 
tul. nu- 
se mai 
vede înainte de muncă.

și perseverență.

cum 

cu 
sîrg și perseverență. Acum 
cinci ani a bătut la porțile 
minei care s-au deschis, și 
pentru el ca și pentru toți 
cei care vor să se dedice 
grelei dar eroicei, nobilei in-

Construirea căilor de acces 
spre rezervele de cărbune o- 
cupă — și va ocupa încă un 
timp de aici înainte — volu
mul preponderent în activita
tea colectîxmlui E.M. Livezeni. 
Aceasta 6e poate vedea și din 
faptul că marea majoritate a 
formațiilor de lucru ale minei 
execută lucrări de deschideri 
șl pregătiri, că producția prin
cipală o reprezintă metri cubi 
excavați și metri liniari a- 
vansați și că, deocamdată, vo
lumul de cărbune planificat 
se extrage din cele două abata
je frontale de către o singură 
brigadă, cea a lui Constantin 
Zaharîa.

Așadar, cum funcționează 
sectorul de investiții al noii 
mine, tnc3 în curs de. deschi-

dere ? Care este 
ciența activității 
lucru de la lucrările de des
chideri și pregătiri în prime
le două decade ale lunii mar
tie ?

Pentru aflarea răspunsului 
la aceste întrebări am vizitat 
locul de muncă — o qalerie 
dublă în circuitul mare al pu
țului auxiliar est — al brigă
zii conduse de comunistul Mi
hai Tira, membru în comitetul 
oamenilor muncii al minei, am 
discutat la ieșirea din schimb 
cu brigadierii Gheorghe Lițca- 
nu și Constantin Zaharia. Pe 
cunoscutul miner Augustin 
Demeter, care sapă, în contra- 
front cu Grigore Tătar, magis
trala vest-est l-am găsit, in 
jurul orei 1D,3O Ta birourile

ritmul și efi- 
formatiilor de

te-i mai bun un altul...
— Nu, tu trebuie să iii!
— Nea Cristea...

Gata, am hotărît I
-.Mielea Cornel Romulus a- 

re un frate tehnician la uzi
na din Cugir, un frate eiea- 
trician la sectorul III al E.M. 
Aninoasa, un altul care își 
efectuează stagiul militai, 
sînt șase de toți, ai zice c-ar 
forma un schimb bun, dacă

De la schimb Ia schimb
wmwwfwmwmuwmmMMmmmmmHmmm.

ca încă de cind arem in sal, 
aici se cîșligă bine, mentă 
efortul, m-am obișnuit repe
de și cu munca șl cu oame
nii".

Cînd cu numirea — abia 
începuse 1973-ul, șeful de 
brigadă l-a luat deoparte :

— O să te pun șef de 
schimb.

— Nea Cristea, păi poa-

n-ar fi și... două surori.
Șeful de schimb Miclea Cor

nel Romulus, de curînd pri
mit In rîndurile partidului, e 
un miner destoinic, priceput, 
care-și ajută cu drag șl răb
dător ortaaii, un om integru, 
stimat în brigadă, un tacă și 
un soț grijuliu, un om cu 
faptele apreciate în soaieta-

te, intr-un cuvlnt — un co
munist.

— Ce vei tace în continu
are, Miclea Cornel Romulus?

— Rămine să mă țin de co
lectivul meu.

T. MORAR

minei din incinta Maleia. Am 
discutat, de asemenea, cu to
varășul inginer Eugen Stănes- 
<u, șeful sectorului. Cu acest 
prilej am constatat că brigada 
condusă de Grigore Tătar are 
un plus de 19 mc excavați pe 
două decade, iar cea a lui 
Gaspar Mihai, care lucrează 
la puțul de aeraj nr. 1, se în
cadrează in norma plan. Toa
te celelalte brigăzi de la in
vestiții ori pregătiri aveau mi
nusuri îngrijorătoare. Cîteva 
exemple: Demeter Augustin
— 73 mc ; Mihai Tira — 36
mc ; Gheorghe Lițcanu — 54 
mc; Vasile Pancu (o brigadă 
foarte bună, care sapă un sui
tor colector de aeraj la ori
zontul 575) — 127 mc ; Gheor- 

• gho Uveges —. 66 mc. Erau,
de asemenea, sub plan ca 
multi metri cubi și brigăzile 
conduse de Constantin Peloiu, 
Haralambie Negrea, Vasile Bo- 
joga și altele .

La fronturile de lucru ale 
brigăzilor conduse de Mihai 
Tira și Gheorghe Uveges, cît 
și în cadrul discuțiilor purta
te, în jurul unei „mese rotun
de" organizate ad-hoc la ter
minarea schimbului, cu cițiva 
dintre brigadieri și cu șeful 
sectorului, ne-am edificat asu
pra unora din cauzele care 
frînează activitatea sectorului 
care determină insuccesele 
brigăzilor de mineri.

— Pînă azi (21 martie) — 
ne spunea Mihai Tir-a, eu, ca 
șef de brigadă, am lucrat în 
această lună așa cum se cuvi
ne la front, doar 4 posturi — 
în zilele de 6, 8, 20 și 21. Res
tul zilelor am căutat de lucru. 
La un pas de înaintare a fron
tului de 1,5 m, care trebuie șl 
poate să fie executată în 4 
ore, am „lucrat" 18 ore. In 
loc de 17-18 ml avansare, cit

Parte componentă a pro
cesului de urbanizare mo
dernă, telecomunicațiile cu
nosc și ele o amplă și in
tensă dezvoltare, specifice a- 
nilor noștri. Dispunem as
tăzi de nenumărate fapte 
care sînt in măsură să sus
țină această afirmație. S-au 
construit și dat în funcțiu
ne cablurile interurbane in
tre localitățile Petroșani — 
Deva și Petroșani—Tg. Jiu. 
Obiectivele amintite au ne

Noutăti de la

special 03
cesitat un important vo
lum de lucrări pentru că 
punerea în funcțiune a ca
blurilor amintite au impus 
construirea unor clădiri noi, 
pe întregul traseu necesa
re instalațiilor de teleco
municații. In plus, s-au 
modernizat echipamentele 
de telecomunicații și a spo
rit numărul de legături te
lefonice între localitățiila 
de pe traseele Deva—Pe
troșani și Petroșani — Tîr- 
gu Jiu.

Dar să vedem ce surpri
ze, plăcute evident, vor re
zerva lucrătorii Direcției 
județene de poștă și tele
comunicații, în acest 
locuitorilor din Valea Jiu
lui. Am fost informați

an,

că

T. ȚÂȚÂRCÂ
Mircea NEAGU

(Continuare in pag. a 3-a)

Raid-fulger prin cîteva
unităti ale O.C.L. Alimentara

Preocupări în spiritul 
respectării preceptelor 
unui comerț civilizat...
Despre necesitatea unei ju

dicioase distribuiri a fondu
lui de mărfuri existent în 
„patrimoniul" permanent al 
O.C.L. Alimentara pe întrea
ga rețea comercială a Văii 
Jiului, astfel îneît produsele 
alimentare să se găsească o- 
ricînd acolo unde și în mo
mentul în care sînt solicitate, 
am scris nu de puține ori. 
Ne-am ocupat în special de 
deficiențele (încă existente) în 
modul de aprovizionare, dato
rate nu numai nerespectării 
de către depozite și furnizori 
(întreprinderea de morărit și 
panificație. Fabrica de produ
se lactate Livezeni ș.a.) a 
graficelor de livrare ci și ne
priceperii sau, mai grav, ne
păsării, indiferenței — și cît 
de detestabilă poate fi soco
tită azi „practica" struțului, 
a astupării urechilor și a
închiderii ochilor în fața cri
ticii și a cererii intense a
cumpărătorilor ! — unor res
ponsabili de unități care nu 
fac comenzile în funcție de 
solicitările publicului. Cu alt 
prilej, vom reveni asupra a- 
cestei probleme, întrucît ea 
vizează în principal unitățile 

. ............ nostru 
din 

. ale

țelor semnalate mai ses, să 
ofere celor... interesați (și nu 
ne îndoim că șefii unităților 
din cartierele mărginașe ale 
localităților noastre nu s-ar... 
gîndi măcar câ trebuie să fa- 
că ceva pentru sporirea vîn- 
zărilor) cîteva „imagini* ilus
trative ale modului în care 
sînt obligați să răspundă, cu 
maximă receptivitate, 
țelor populației.

...Am vizitat, vineri, 
țHe O.C.L. Alimentara 
(responsabil Valeria 
și nr. 58 (responsabil 
Galea) din Vulcan și 
din cartierul Aeroport—Pe
troșani (responsabil Cons
tantin Anghel).

Se simte din plin în toate 
aceste trei unități eficiența 
expunerii deschise a mărfu
rilor, alegerii libere sau a 
autoservirii asupra reducerii 
duratei de timp consumate de 
cetățeni pentru obținerea 
mărfii dorite. Aceasta ca o 
primă și pozitivă constatare. 
Din ea decurge firesc și fap
tul că, în atari condiții, spa-

CCrin-

unită- 
nr. 44 
Dună) 
Petru 

nr. 22

V. TEODORESCU

periferice. Ultimul i 
raid-fulger prin cîteva 
marile unități, centrale. 
O.C.L. Alimentara și-a propus 
ca, venind în „întîmpinarea" 
și pentru prevenirea deficien-(Continuare in pag. a 3-a)

muzică ușoară și poezie
I

literar din orașul Vulcan) men-
al Consiliului municipal al MORAR (Cenaclul literar „Mește-

Concertul laureaților
pre- 
sin-

mm Aumub wr
cultură Giurgiu), locul II și trofeul „Lampa mineru 
IONEL TOFAN (Casa de cultură Galați), locul III și 
feul „Lampa minerului".

® RODICA GIOSAN (Casa de cultură Petroșani),

A luat sfirșit Festivalul-concurs de

• PREMII: In urma deliberărilor juriului ediției a Il-a a 
Festivalului de muzică ușoară și primei ediții a concursu
lui de poezie „Cintecul adincului" — 1973, au fost acordate 
următoarele premii :

VICTOR POP (Casa de cultură Petroșani), locul I și 
trofeul „Lampa minerului"; VIORICA STANCIU (Casa de 

?’ 1°CUI U și trofeul „Lampa minerului" ;
tro-

miui special al juriului

dicatelor Petroșani ; VLADIMIR URSU (Clubul sindicatelor 
Deva), premiul special al Consiliului județean al sindicate
lor Hunedoara — Deva ; MARIUS PIENARU (Clubul sin
dicatelor Lupeni), premiul tinereții acordat de Comitetul 
municipal Petroșani al U.T.C.

MENȚIUNI : ECATERINA NF.ATA (Casa de cultură 
Giurgiu). FLORIAN MARCOVICT (Casa de cultură Tecuci); 
VIOLETA CORBU (Casa de cultură Droheta Turnu-Seve- 
rin) ; DOINA MELINTE (Casa de cultură Galați) ; GINA 
PATRAȘCOIU (Clubul sindicatelor Lonea).

POEZIE: TRAIAN

rul Manole" Petroșani) premiul I și trofeul „Lampa mine
rului" ; MARIA DINCA (Cenaclul literar „Meșterul Mano
le" Petroșani) premiul II și trofeul „Lampa minerului"; 
GRIGORE DICULESCU (Cenaclul literar din orașul Titu, 
județul Dîmbovița) premiul III și trofeul „Lampa mineru
lui" : VALERIU BUTULESCU (Cenaclul literar .Meșterul 
Manole" Petroșani) premiul special pentru cea mai valo
roasă creație inspirată din trecutul de luptă al Văii Jiului, 
acordat de redacția ziarului „Steagul roșu" Petroșani; DA- 
FINEL DUINEA (Cenaclul................ .................
țiune.

Și in a treia zi a Festivalului 
și concursului de muzica ușoară 
și poezie „Cintecul adincului" — 
1973 s-a făcut simțită o notă de 
tensiune, de efort, speranță și 
așteptare.

In fața spectatorilor și a ju
riului au evoluat ultimii concu- 
renți. S-au prezentat soliștii de 
muzică ușoară : Alexandrina 
Rusu (Tecuci) cu „Frumuseții 
tale" (George Grigoriu) și „In 
fiecare port" (Aurel Giroveanu) ; 
Victor Pop (Petroșani) cu „N-ați 
văzut o fată ?" (Alexandru 
Mondy) și „Povestea ceasului" 
(Mihoi Constcntinescu) ; Modica 
Giosan (Petroșani) cu „Frumuse
ții tale" (George Grigoriu) și 
„De ce? " (Alexandru Mondy); 
Marius 
„Mama" 
(George
Cărăgin (Reșița) cu „Noapte de 
catifea" (Valențiu Grigorescu) și 
„A doua tinerețe" (George Gri
goriu) ; Gina Pătrășcoiu (Lonea) 
eu „Iubire" (Marius Țeicu) și 
„Iubesc" (compoziție proprie) ;

Pienaru (Lupeni) cu 
și „A doua tinerețe" 

Grigoriu) , Nicolae

Mircea Florea (Lonea) cu „In 
rindul patru" (Temistocle Popo) 
și „Pentru un sărut" (George 
Grigoriu) ; Doina Melinte (Ga
lati) cu „Fetele cu ochi albaștri" 
(George Grigoriu) și „In rindul 
patru" (Temistocle Popa).

La concursul de poezie „Cin
tecul adincului", aflat la prima 
sa ediție, au fost inscriși și pro
gramați pentru ultima zi ; Tra
ian Morar (Petroșani) - „Bate 
ceas" ; Dumitru Nichifor (Petri. 
Io) — „Sub relief" ; Sandu Du
mitru (Titu, județul Dîmbovița) 
„Cărbunii' ; Viorica Scoroșanu 
(Petroșani) — „29" ; Emilia Ta 
cea (Petroșani) - „împlinire" 
Mihail Vlad (Societatea literară 
Al. Vlahuță Tirgoviște) - „Virste"; 
Victor Florescu (Petrilo) — „Oa
meni și cărbuni".

In a doua parte a spectaco
lului, după concurs, Sergiu Cioiu, 
artist multilateral, care exercită 
asupra publicului o liniște bine
făcătoare, a susținut un micro- 
recital, împletind, cu adevărată 
virtuozitate, poezia, cintecul și 
dansul.

VICTOR POP IONEL TOFAN MARIUS PIENARU

VIORICA STANCIU RODICA GIOSAN VLADIMIR URSU

Paralel cu festivitatea de 
Dremiere, care a pus sfirșit u- 
nor emoții manifestate in for
me de mare diversitate de-a 
lungul celor trei zile, s-a des
fășurat concertul

Ecaterlna Neață (elevă 
Liceul 
Giurgiu), 
timbrul 
vocală. Florian Marcovici 
la Tecuci, a cules aplauze cu 
„A doua tinerețe" (George Gri
goriu) și „Iubire" (Marius Ței- 
cu). O solistă plăcută, 
perspective prâmilătoare, 
fost eleva Violeta Corbu 
la Drobeta Turnu-Severin. 
impresie deosebită a 
Doina Melinte, interpretă 
la Giurgiu, care. împreună cu 
vocea-i agreabilă a adus pe 
scenă o Umilă pe care ar tre
bui s-o aiba orice solist Gina 
Pătrășcoiu. solistă a clubului 
din lonea, s-a dovedit un 'a- 
lenl autentic.

Marius Ptenaru 
Școala generală nr 
este un adevărat /•»•- m- 
ziral, binerunosc 
loi din Valea țiului 
listul Vladimir Ursii (D- 
a plăcut prin corectitudine 
ră excese, (dar si fără o

de 
s-a 

cald

laureaților. 
la 

muzică din 
remarcat prin 
și acuratețe 

de

Cil 
a 

de 
O

lăsat-o 
de

ele\ li
3 l ipan 

nvi 
.pecia» ■

So- 
a' 

M- 
orlgi-

nalitate deosebita în .Merit 
eu“ de Vasile Veselovsclu) dar 
rămine in Umilele mediocrei 
compoziții „Fata de pe Mureș" 
(Martin Weber). Rădică Giosan 
(Petroșani) e o solistă in per
manentă lormaie care u trans
mis cu succes conținutul emo
țional al unor piese dificile.

Revelațiile concursului și a- 
le concertului au fost cei trei 
deținători ai primelor locuri. 
Ionel Totan, solist de la Ga
lați, cu voce caldă și ușor v 
alală. transmite fondui
sensibilitate al melodii lui 
mijloace sobre și lire
Viorica Stanciu. solistă de 
Giurgiu, s-a impus prin tim
brul deosebit de plăcut, 
modalitatea personală de 
interpreta melodii diferite 
stil. Ultimul solist al concertu
lui laurea(ilor, Victor Pop. este 
apreciat ca fiind cel mai bun 
in această edific a festivalului.

După spectacolul laureatli u 
care a marcat încheierea edi
ției 197 a Festivalului con
curs ..Cintecul adincului".
cunoscuta solistă MIHAEIA 
Ml HAI și SFRGW C.IOIIJ au 
susținui un show a’e o remar
cabilă calitate artistică.

T. SPATARD

(Continuare in pag. o 3-a)
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In dezbatere Hotărîr^a Plenarei C. C. al P. C. R
cu privire la dezvoltarea continuă

ajîducației fizice și sportului

Schiului Văii Jiului
caracter de masai

Plenare 
privire 

e-

Hotărirea recenfoi 
a (=. C. al P.C.R. cu 
la dezvoliaica continuă a 
dur atici fi.-’ e și sportului re
aduce în actualitate. intr-un 
mod 'portun. activizarea miș
cării sportive de masă.

Hotar ir ea a 
meniul cînd ș 
lea Jiului această 
necesită un evident 
meni, mm ales pe 
sporturilor de iarnă, 
sl schiului în mai toate 1 
itătilo noastre. Pentru o 
r. evaluare a situație: de 
rebuie să pornim de la 
■omparatie. Cu 20 de ani 
înnâ cu toate că Valea 

lui număra mai puțini locui- 
Icri, schiul, favorizat prin con- 
dîții qeoqrafire si atmosferice, 
era practicat dc un număr mult 
mai mare de tineri și vîrstaici 
chiar. Apelind la 
șt mai exacte, se poate arăta 
ră in timp ce la competițiile 
acestei discipline în anii pre
cedent! au fost înreqistrafi 
roncurenți care rareori au 
pășit cifra de 50. la competi
țiile de masa organizate pen- 
tru -opii' fi tinerii din Petro
șani numărul participanților de 
cele mai multe ori era peste 100. 
Și astăzi se organizează com

di
apărut in mu
la noi, in Va- 

ictivitalc 
reviri- 

tărîmul 
In speță

o 
în 

Jiu-

comparații

DAN CRISTEA
despre

sportul alb
Ln cadrul , __

republicane universitare 
schi, ce au avut loc 
pirtiile bazei sportive 
LEJF.S. din Paring, am 
vut plăcuta ocazie să urmă
rim evoluțiile de înaltă cla
să ale campionului țarii la 
slalom special, Dan Crislea, 
care a deschis manșele pro
belor alpine disputate in 
această ediție a „universita
relor". După ce și ultimele 
ecouri ale glasurilor concu- 
renților, oficialilor și a nu
meroasei asistențe s-au stins 
rind pe rind, cina pirtiile au 
rămas pustii, înconjurate de 
măreția molizilor incârcați 
cu zăpadă, in caband — ca
re cunoștea marea anima
ție dinaintea lestivității de 
premiere — i-am solicitat 
multiplului campion un mi
cro in ier viu, pe care cu de
osebita amabilitate și mo
destie ni l-a acordai.

— Sa începem, așadar, 
cu„. începutul...

— Schiez de la virsta de 
6 ani, iar primul club la ca
re am fost legitimat 
„Caraimanul" din 
meu natal. Bușteni, 
iac parte din clubul 
mo' Brașov.

— Primui titlu ae 
on ?

— L-am obținut in 1965, 
la campionatele republica
ne de juniori mici. Au ur
mat apoi altele, care au cul
minat cu ciștigarea titlului 
de campion Balcanic la se
niori in 1968 (Vitoșa, R.P. 
Bulgaria), cu toate că eram 
încă la virsta junioratului. 
Apoi, in același an am ob
ținui și titlul de campion la 
..naționalele" de seniori. 
Participarea la J.O. ue iarnă 
de la Grenoble, mi-a adus 
un modest loc 18 la combi
nata alpină. Anul trecut am 
iost la J.O. de la Sapporo—

— Care a lost ultima 
competiție la care dți luat 
parte in acest sezon ?

— Spartachiada de iar
nă a armatelor prietene, ca
re s-a desfășurat la Pam- 
poxovo (R.P. Bulgaria), unde 
am obținut locul 1 la sla
lom special și locul V la 
slalom uriaș. Peste citeva 
zile voi parLicipa la „Mare
le premiu al Plrineilor" in 
stațiunea Gourette (Franța), 
competiție contind pentru 
„Cupa Europei" la schL

— Ce înseamnă pentru 
Dan Cristea, schiul ?

— In afara de familie, 
poate iotul i |.Am aliat ca 
nu peste mult ump talenta- 
iui schior se va căsători cu 
Măria Cîmpeanu, mullicaai- 
pioanc naționala ia seni, 
neținătoarea celui a utluri 
.a alpine la actuala ediție 
. er^nareior j. re lin
gă latent, schiul implică 
multa năruire, foarte multe 
ore ae antrenament petre
cute pe piriie și... mulla mo- 
aestie. Ma bucur nespus că 
holăririle pteaarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvol- 
tarea conunua a educației 
fizice șl sportului, cuprind 
măsuri ce \or activiza spor- 
lul de masa, un izvor nese
cat de tinere talente, care 
bine Îndrumate se vor pu
tea afirma in sportul de 
performanță.

campionatelor
de 
pe 

a 
a-

a fost 
orașul 
Acum 
.-Dina-

ampi-

Ionel ȚABREA

petilii la nivelul localilălihu 
și al municipiului, este ade
vărat. Dar cine participă la 
aceste concursuri ? In marca 
lor majoritate, elevii Școlii 
spoTtivc din Petroșani și, la 
categoria seniori, loarte spo
radic, cile un reprezentam 
mai tenace a fostelor ..școli" 
do schi de l i Voinței Petri' 
șani, Energia Paroșeni sau M 
nerul Lupeni. \nii cînd repre
zentanți ai schiului din Vale.' 
Jiului erau prezenți la 
finalele

F.C. PetrolulFotbal, divizia A
REVANȘARezultate tehnice

toate 
_____ campionatelor națio 
nale și la cele mai multe din 
tre probe au rămas de dome
niul amintirilor. La fel de a- 
devărat este ca acești perfor
meri. care au ajuns să repre
zinte culorile asociațiilor 
noastre sportive, au fost se
lecționați prin concursuri lo
cale. dintr-un mare număr de 
participanți. Aceste con
cursuri. atunci cînd condițiile 
de zăpadă permiteau, erau ar- 
ganizate chiar în apropierea 
localităților și de ce să nu a- 
inintim și un aspect de necre
zut poale pentru unii tineri 
de astăzi aveau chiar un nu
măr mare de... spectatori.

Nu este o noutate pentru 
nimeni că schiul, înainte de 
toate, este un sport al cura
jului, al fortificării organismu
lui. al relaxării tonifiante în 
mijlocul naturii. (Este printre 
puținele sporturi care n-are 
nevoie de un teren special a- 
menajat și deci nu necesită 
investiții in acest sens). A 
scăzut oare interesul tinerilor

dm Valea Jiului penuu acest 
minunat spori ? Categoric nu ! 
In fiecare duminică, po( 
găsite qiupuri de tineri 
vîrstS școlară și mai mari 
pirtiile din jurul cabanei Ru
su. din masivul Paring, in lu
mi cabanei din Vulcan 
puri numeroase de elevi 
ia Grupul școlar minier 
peni, la cabana Straja din Io- 
< aii late, împreună cu alți bă
ieți și fete de la școli genera
le și licee. Unii se căznesc să 
tacă primii pași pe „aripile" 
zăpezilor, alții stau și privesc 
<.u jind la ei. Și acest tablou 
se repetă de la o săptămînă 
ia alta...

Cei ce-au cunoscut și au 
fost martori oculari la înflori
rea acestui sport la nivel de 
masă în localitățile Văii Jiului 
își pun pe bună dreptate în
trebarea ; de ce nu are 
grijă de acești tineri, 
unii dintre ei potențiali 
pioni ?
tinerel, 
școlile 
cursuri 
pentru 
influență, aceste i 
avind un pronunțat 
de popularizare a 
sportive respective ?

Această iarna

cineva 
poate 
cam- 

De ce organizațiile do 
asociațiile sportive, 

nu organizează con- 
cu participare largă 

tinerii din sfera lor de 
conoursuri 

caracter 
disciplinei

a 
mai îmbogățit simțitor „teza
urul" alb al munților noștri. 
Poate totuși se va găsi cine
va să spargă in acest sens... 
zăpada care mai există I

tirzic

STEAUA — C.F.R. CLUJ 1—1
U.T.A. - RAPID 1—1
C.S.M. REȘIȚA — S.C BACAU 1—1 
F.C CONSTANTA — STEAGUL ROȘU 
F.C. PETROLUL — JIUL 0—0
„U“ CRAIOVA — DINAMO 1—0

l—l

SPORTUL STUDENȚESC -- A.S A. 1--0
„U" CLUJ — F C. ARGEȘ 0—1

Clasa ni e n t u 1
I. Steaua 17 8 5 4 28—14 21
2. Dinamo 17 9 3 5 26—17 21
3. „U“ Craiov a 17 7 7 3 30—23 21
4. C.F.R. Cluj 17 7 6 4 20—15 20
5. Jiul 17 8 1 5 23—20 20
6. F.C. Petrolul 17 7 5 5 15—41 19
7. S.C. Bacău 17 7 5 5 21—21 19
8. F.C. Argeș % 17 7 3 7 25—17 17
9. Steagul roșu 17 6 4 7 23—13 16

10. Rapid 17 5 6 6 20—18 16
11. U.T.A. 17 4 7 6 18—21 15
12. A. S. A. 17 7 1 9 22—27 15
13. F.C. Constanța 17 5 4 8 10—20 14
14. „U" Cluj 17 5 4 8 16—29 14
15. C.S.M. Reșița 17 3 7 7 15—26 13
16. Sportul studențesc 17 3 5 9 16—32 11

C.F.R. Cluj

viitoare
Reșița: Dinamo — U.T.A.; S.C. 

Bacău — F.C. Petrolul: Steagul roșu — Sportul studențesc; 
A.S.A Tg. Mureș — F.C. Constanța; F.C. Argeș — „U- Cra
iova; Rapid — „U- Cluj; Jiul — Steaua.

Rugbi, divizia națională A

incredibil, Știința Petroșani
a fost

firesc, ni
să antici- 

comodă a 
rugbiștilor de la Știința Petro
șani în jocul cu lidera auto
ritară a campionatului divizi
onar A. „Firma” adversarului, 
indisponibilitățile survenite 
în XV-le gazdelor, reținerea 
fortuită pe tușă a lui Dinu 
(suspendat)/ constituiau argu
mente tot alit de serioase cc 
impuneau _ circumspecții? în 
privința părUdci-derbi' 
ma a se disputa pe 
din Lonea.

Dar de la această 
bilă ,.cotă“ de scuze la înfrân
gerea 
care 
și-au 
nea ța 
o distantă enormă. Superiori
tatea învingătorului a surve
nit numai datorită concepției 
eronate cu care vicecampionii 
au abordat partida cu viitorii 
(probabil) campioni. O 
plicabilă teamă, chiar 
piesele de primă 
(Dinu, Ortelecan, Ștefan) 
măreau jocul din tribună, 
împiedicat pe Bărgăunaș, 
pe ceilalți coechipieri 
să-și etaleze armele 
modern, joc care le-a 
multiple satisfacții. In 
scorului destul de sever, mili
tarii nu au strălucit, cu excep
ția lui Durbac, Braga, Cior
nei și Șerban. Au profitai 
însă de două erori ale troi- 
carilor din Petroșani, surprin
și pe picior greșit in propriul 
„22". Odată în min 5, cînd 
Teleașcă a sprintat nestinghe
rii spre buturile adverse, cul- 
cînd balonul la colț — scor 
4—0 pentru Steaua — iar a 
doua oară în min. 30, cînd 
Durbac scapă de sub suprave
gherea apărătorilor adverși, 
înscriind un essai spectaculos, 
transformat cu precizie de 
Corneliu (Scor 10-0). O simplă 
lectură a notițelor noastre re
dă cit se poale de fidel aspec
tul jocului de la Lonea, aș
teptat cu atita interes de a- 
matorii sportului cu balonul 
oval din întreaga țară. Faze
le spectaculoase au lipsit și 
de o parte și de alta, 
ritatea acțiunilor liniei 
treisferturi fiind stopate

După cum era și 
meni nu a încercat 
peze o victorie

cc ur- 
terenul

aprecia-

categorică (10-0), pe 
studenții petroșăneni 

înscris-o duminică dimi- 
in palmares, a existat

inex- 
dacă 

rezistentă 
ur- 

a 
Și 

săiai 
jocului 

adus 
ciuda

„desființată44 acasă !900*

TELEX

Diiminică, la Ploiești, in ur
nii unei partide viu disputate 
(dur de un nivel tehnic sub 
limitele mediocrității), Jiul 
Petroșani a reușii un merito
riu rezultai de egalitate. A- 
ccst ..nul" (0—0), smuls cu 
prețul unor evidente eforturi — 
în cadrul cărora, așa cum pro
nosticăm in avancronica me
ciului. apărarea echipei din 
Petroșani, in frunte cu Gogii 
lonea (in fotografia alătura
tă) a fost de netrecut. destră- 
mind cu promptitudine firave
le atacuri ale gazdelor.

Dincolo do faptul că „ajus
tează zestrea" echipei, punctul 
cucerit la Ploiești constituie, 
în primul rind, un stimulent 
moral puternic, capabil să re- 
vitalizeze echipa antrenată de 
Ștefan Coidum, să relanseze 
arest ..team — revelație a tu
rului" spre marea performan
tă țintită ‘ ‘ ' 
în rîndul 
mafii din

Ne așteptam ca Jiul să 
că o „fiqură“ la Ploiești; 
ciul, de altfel, putea fi cîșli- 
gat chiar de oaspeți (Mulțes- 
cu a ratat două mari ocazii), 
dar, după unanima opinie a 
celor ^prezenți la meci, întîlni- 
rea nu trebuia să se soldeze

declt cu un rezultat de egali
tate, ambele echipe 
nimic în 
pentru a

Oricum,

nefflclnd
plus, mai deosebit, 
merita victoria, 
rezultatul e bun. e

Încadrarea
for-

tainic 
celor mai bune 
tară.,.

un „cap de podu excelent 
vederea dificilei fntilnirl

fa-
mo-

în 
-- .................. *»>>*■•> de

duminică, cu Steaua la Petro
șani, este in același timp 
rezultat care... obligă.

Felicitări înlreqii echipe ca
re a evoluat pe terenul din 
Ploiești și... atenție sporită. în 
această săptămînă, la pregă 
tiri. Partida cu Steaua trebuie 
să dea tonul... victoriilor Jiu
lui in acest retur!

un

prea multă ușurință departe de 
buturi. Știința Petroșani, chiar 
și atunci cînd a fost aproape 
de a puncta s-a complicat 
prea mult, preferind unor șar
je rapide, cu accelerarea fa
zei in apropierea terenului de 
țintă advers loviturile dc pi
cior cofitraiiidicate pe un te
ren desfundat.

Punctul forte, de altă data?* 
al gazdelor, „decimat" după 
cum mai spuneam in indispo
nibilități și suspendări, s-a 
descurcat anevoie pierzînd 
multe baloane în tușe. Florin 
Constantin nu a mai bene
ficiat de o protecție corespun
zătoare, iar în grămezile or
ganizate și spontane, efortu
rile lui Moroc, Loinotă și Tal
pă s-au dovedit zadarnice in 
fața omogenului pachet de 
înaintași al Stelei, bine di
rijat din exterior de mijlo
cașul Mateescu. In mod cert, 
înfrîngerca de duminică tre
buie să constituie 
semnal de alarmă 
este posibil și un...
vertisment. Sintem 
că antrenorul acestui 
ce a adus 
maiorilor de sport din 
lea Jiului, va încerca 
șteargă impresia lăsată. Să nu 
uităm ca Steaua este cu adevă
rat o echipă dc primă mînă 
dar că în recentul derbi, cu 
excepția cîtorva sclipiri, nu 
s-a forțat 
mindu-se 
în prima 
jucînd în 
mult distructiv decît construc
tiv. Cu alte cuvinte, (lupă 
cum afirma conducătorul jo
cului, „Știința a scăpat ușor, 
grație lipsei de insistență a 
adversarului și a pierdut da
torită reținerii manifestate 
de-a lungul celor 80 dc mi
nute in fața unui concurent 
venit aici și cu gindul Ia o 
primă înfrîngere în actualul 
campionat". O concluzie cil se 
poate de concisă ce trebuie să 
dea de gîndit...

Arbitrul Dumitru Grigores- 
cu (București) a condus co- 

următoarele formații :

ȘTIINȚA : 
nu. Radu. 
Constantin, 
fiescu), .
BARGAUNAȘ. (Neagu). I AI 
CUȘANU, Abribula. Rădules- 
cu, Burgbelea, Slănculeanu, 
Martin : STEAUA: Bucur 
(Cioarec), Munteanu, CIOR
NEI. ȘERBAN, Pinten, Achiin. 
Postolache, Corneliu. MATE- 
ESCU, lonescu. Enache, SU- 
C1U. BRAGA. Tcleasă, DUR
BAC.

TALP 1, Râduca- 
MOROE, Florin 
Vcșteineanu (Za- 

Băltărețu. I oniotă.

Nicolae LOBONȚ

un nou 
și dacă 
ultim a- 
convinși 

team,
atîtea satisfacții a-

Va- 
să

prea mult, mulțu-
cu avantajul luat
jumătate de oră,

continuare mai

Dan RAREȘ

BUENOS Al RES 26 (Ager- 
pres). — La Buenos Aires a 
luat sfirșit meciul de tenia 
dintre echipele Argentinei și 
Braziliei, contind pentru pre
liminariile zonei sud-ameri- 

cane a ..Cupei Davis".
Tenismanii argentinieni au 

obținut victoria cu scorul de 
4—1 și s-au calificat pentru 
faza următoare a competiției.

In cadrul aceleiași competi
ții (zona nord-americana). se
lecționata Mexicului a cîști- 
gat cu scorul dc 5—0 Intîlnirea 
susținută la Ciudad de Mexi
co cu echipa Columbiei.

In ultima zi a meciului s-an 
înregistrat următoarele rezul
tate : Lovo Mayo — Ivan Mo
lina 2- 6. 6—4. 6—1. 6—3;
Raul Ramirez — Jairo Velasco 
6—1. 6—3, 6—3.

STOCKHOLM 26 (Agerpres)
— Cu prilejul campionatelor 
de notație ale Suediei, care se 
desfășoară la Vaex.ioc In ba
zin de 25 m. Andres BeHb»>ng 
a stabilit cea mai huna per
formanță mondială în proi a 
masculină de 400 m liber 
timpul dc 3’59“6/10.

SOFIA 26 (Agerpres). — 
Proba individuală dc pistol 
viteză, din cadrul concur'ului 
internațional dc tir cure se 
desfășoară la Sofia, ia startul 
căruia sînt prezenți sportivi 
din Cehoslovacia. R I) Ger
mană. Polonia. Romănui, 
U.R.S.S.. Ungaria și Bulgaria, 
a revenit țintașului cehoslovac 
Ladislav Falta cu 596 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine sportivii ro
mâni Virgil Atanasiu cu 592 
puncte și Ion Corneliu — 592 
puncte.

Pe echipe reprezentativa 
României a ocupat primul loc 
cu 2 346 puncte, urmată de 
U R.S.S — 2 337 puncte. Bul
garia — 2 331 puncte etc.

NEW YORK 26 (Agerpres).
— Turneul internațional dc 
tenis de la Atlanta (Georgia) 
s-a încheiat cu victoria cam
pionului american Stan Smith, 
care a dispus în finală cu
6— 3, 6—4 de asul australian 
Rod Laver.

In finala probei de dublu, 
cuplul australian Rod Laver
— Roy Emerson a întrecut cu
7— 6, 6—3 perechea Robert 
Maud (Republica Sud-Africa- 
nă) — Andrew Pattison (Rho
desia).

TELEX

BOX Fotbaliștii
Campionii județeni pe 1973 (juniori)

Duminică, 25 martie, sala 
palatului cultural din Lupeni 
a găzduit etapa județeană a 
campionatului republican in
dividual de box rezervat ju
niorilor (mici și mari), la ca
re au participat cei mai buni 
tineri pugilișli din orașele 
Hunedoara, Lupeni și Petri- 
la.

In urma unor dispute dir- 
ze, campioni județeni pe a- 
nul 1973 au fost declarați ur
mătorii boxeri : juniori mici, 
categoria 45 kg : I. Bulancea, 
Constructorul Hunedoara; ca 
leg. 61 kg : Alexandru 
Curleanu, Constructorul Hu
nedoara. Au mai fost decla
rați campioni județeni, dar 
fără adversar, Gheorghe Bu-

dor, Hunedoara la caleg. 51 
kg., Petre Florian caleg. ’1 
kg și lanosi Wass, categ. 60 
kg., toți trei de la Minerul 
Lupeni; juniori mari : cate
goria 48 kg : Marin Răzbici, 
Minerul Lupeni ; caleg. 51 
kg : Marin Țugureanu, Con
structorul Hunedoara ; categ. 
54 kg : Constantin Dini, Mi
nerul Lupeni ; categ. 60 kg : 
Aurel Călleanu, Constructo
rul Hunedoara și categ. 67 
kg : Nicolae Dudaș. Minorul 
Lupeni. Au mai fost decla
rați campioni județeni, fără 
adversar insă : Ion Toma, la 
categoria 57 kg. și Marcel 
Șurubarii, la categoria 63 
kg. ambii de la Minerul Lu
peni.

54
Deși nu a cucerit titlul de 

campion județean, Ion Gher
ghină, de la Asociația spor
tivă Jiul Petrila, unicul bo
xer petrilean prezent în ring 
(la categoria -15 kg, juniori 
mari) a luptat aproape do la 
egal la egal cu partenerul 
de întrecere...

La reușita acestei gale 
și-au adus aportul și arbitrii 
Vasile Mandoca, Lupeni, E- 
ugen Mindra, Vulcan. Aristi
de Preja și Sergiu Glodeanu 
din Deva, precum și antre
norul Nicolae Barbu de 
Minerul Lupeni, care a 
gural ringul de concurs 
cele mai bune condiții.

la 
ast- 

in

s. bAloi

Etapa județeană a campionatului de
șah și tenis de masă rezervat elevilor

de masă fete-băieți I 
s-a desfășurat du nu 
Hunedoara, și a fost

Intr-o formă excelentă s-a 
prezentat lotul reprezenta
tiv al elevilor din Valea 
Jiului la etapa județeană a 
concursurilor școlare de șah 
și tenis

Etapa 
nică, la
organizată de Comitetul ju
dețean U.T.C. Hunedoara, 
in cele mai bune condițiuni. 
Concursul s-a bucurat de 
participarea reprezentanți
lor tuturor municipiilor și

FARA CUVINTE
Zoltan KIRALY-junior

orașelor din județul Hune
doara, fiind prezenți în în
treceri peste 80 de sportivi 
— elevi, cu un nivel tehnic 
foarte avansat. Iată și nu
mele campionilor județeni : 
TENIS DE MASA — dublu 
fete: Silvia Savin și Geor- 
gela Bondoc (Școala genera
lă nr. 6 Lupeni), dublu bă
ieți : Constantin Marcu și 
Alexandru Bogdan (Liceul 
industrial minier Petroșani); 
simplu fete ; Victoria Chin-

ceșan (Liceul Vulcan); sim
plu băieți: Mircea Rusu (Li
ceul industrial minier 
troșani) ; ȘAH fete: 
la Safcenco (Liceul 
Petroșani) ; băieți : 
Ivașcu (Hațeg), .care 
gal în fata lui
Zup (Liceul industrial minier 
Petroșani); in urma unei re
mize, acordîndu-sc clștig de 
cauză celui mai.,, linăr con
curent.

Pe-
Gabrie
teoretic
Cornel

a cîști-
Constantin

Festivalul ansamblurilor
de gimnastica moderna

Duminică, a avut loc la 
Petroșani etapa municipala 
a ansamblurilor de gimnas
tică (modernă pentru eievi, 
probă inclusă in programul 
concursurilor școlare. Aceas
tă probă fiind încă la înce
puturi in Valea Jiului s-a 
bucurat totuși de participa
rea a 5 echipe de la : Lice
ul teoretic Petroșani, Școala 
generală nr. 4 Vulcan, Școa
la generală nr. 6 Petroșani, 
Școala generală nr. 5 Petro-

șani și Liceul Petrila. Arbi
trajul a fost asigurat de un 
grup de profesori dc speci
alitate, cu foarte multă 
competență . Eugen Poter
ii, Peter Mara, Maria Măr- 
gulescu și E, Văcaru.

In urma competiției, pc 
primul loc s-a clasat echipa 
Liceului Petroșani, cu me
dia punctajului 8,45. Locul 
II — Liceul Petrila cu 6,85. 
locul 111 — Școala genera-

la nr. 6 Petroșani cu 6,67. 
Echipele clștigăloare . cla

sate pe locul I și II vor par
ticipa, duminica viitoare, 
etapa județeană a 
festival. Echipelor 
toare și participant ilor le-au 
fost acordate numeroase 
premii.

la 
acestui 
cîștigă-

Nicolae NAPRODEAN, 
activist al Comitetului mu

nicipal U.T.C.

do la Știinfa
au pierdut
la Topleț

Începutul 
nefavorabil 
lor. Deși s-au pregăti1 
în vederea ' 
natului, in primul joc, în com
pania Metalului Topleț, stu
denții au părăsit terenul în
vinși, clupă ce din min. 12 
pînă in min 70 au condus cu 
1—0... Ca urmare a gravelor 
greșeli de arbitraj, gazdele 
egalează în min. 70 prlntr-o 
lovitură de la 11 m, iar in 
min 93 (!) marchează un gol 
nercgulamentar acordat eu 
mărinimie de arbitru, deși 
portarul Bcrindei a fost „a- 
runcaV de doi adversari cu 
minge cu tot în poartă...

La greșelile de arbitraj se 
mai adaugă și golul marcat 
de Grizea, dar anulat de ar
bitru, pretcxtînd poziția de 
ofsaid a lui Gruia, aflat in 
deva pe extremă, în afara 
spațiului apropiat porții.

Știința a dominat jocul în
că de la început’, in minute
le 5 șl 6 Gr uia și, respectiv, 
Alcxandroni trec succesiv pe 
lîngă deschiderea 
Dominarea din start 
denților 
Nădășan 
șut din 
după al 
secutiv executat de 
lui.

In continuare, inițiativa a- 
parține total studenților, ca
re își organizează mai bine 
jocul In teren, râspunzînd cu 
promptitudine atacurilor hao
tice ale gazdelor care nu reu
șesc decît o bară în min. 25, 
la care reclamă... gol.

In repriza secundă, Știința 
mal are trei ocazii bune de 
gol dar loviturile libere e- 
xecutate de Grizea și Faur 
nu găsesc spațiul porții, pri
ma șterge bara șl iese in a- 
fară iar următoarea trece pu
țin peste bara orizontală, pen
tru ca apoi David să reia o 
centrare cu capul pe lingă 
poartă. Gazdele Înscriu cele 
două goluri, facilitate de ar
bitrii, și astfel obțin o victo
rie nemeritată, după întreaga 
desfășurare a jocului.

Brigada dc arbitri din ’Ti
mișoara, condusă de Ion Mar
cu, a viciat categoric rezul
tatul jocului.

returului a fost 
echipei studenți- 

ctsiuuu, 
reluării campio-

in-

.scorului, 
a stu- 

este concretizată de 
în min. 12 cu un 
marginea careului, 
treilea corner con- 

colcgii

NEW YORK 26 (Agerpres).
— Cunoscutul campion itali
an Gustavo Thoeni a cîști- 
gat pentru a treia oară con
secutiv „Cupa Mondială" la 
schi. El a totalizat în clasa
mentul final al competiției 
166 puncte, fiind urmat de 
David Zwilling (Austria) — 
151 puncte, Roland Collombin 
(Elveția) — 131 puncte, Chris
tian Neureuther (R. F. Germa
nia), Hans Hinterseer (Austria)
— ambii cu cite 120 puncte și 
Bernhard Russi (Elveția) — 
106 puncte.

Ultima probă a competiției
— slalomul uriaș de la Hea
venly Valley — a fost cîștigatâ 
dc americanul Bob Cochran, 
cronometrat în cele două man
șe cu timpul de 3’08"27/100 
(F44-39/100 plus l'23"88/100). 
Pe locurile următoare s-au si
tuat italianul Erwin Stricker
— 3’08”37/100 și francezul 
Jean Noel A uger t — 
3'08’81/100.

NEW YORK 26 (Agerpres).
— In cadrul unui concurs in- 
ternațibnal atletic de sală, 
desfășurat la Los Angeles în 
prezența a peste 13 000 de 
spectatori, fostul campion o- 
limpîc Bob Beamon (S.U.A.) a 
cîștigat proba de săritură în 
lungime cu performanța de 
8.06 m. Pe locul doi s-a situat 
compatriotul său Henry Hines
— 7.73 ni. Cursa de o milă a 
revenit recordmanului kenyan 
Kipchogo Keino. cronometrat 
cu timpul de 4'06" El l-a în
trecut cu o secundă pe ameri
canul Jim Rvun, clasat pe lo
cul secund.

WASHINGTON 26 (Ager
pres) — Tenismanul român 
Ilie Nâstase a cîștigat turne
ul internațional de la Wa
shington. învinglndu-1 în fina
lă cu 4—6, 6—4, 6—2, 5—7, 
6—2 pe tînârul jucător ame
rican Jimmy Connors. După 
victoriile repurtate in cadrul 
concursurilor de la Omaha și 
Calgary, Ilie Năstase își în
scrie în palmares al treilea 
succes obținut în actualul se
zon internațional. Prin acest 
succes, Ilie Nâstase întrerupe 
șirul celor 5 victorii obținute 
de Connors în acest „circuit 
american" (U.S.L.T.A.). Cores
pondenții agențiilor internați
onale de presă relevă în co
mentariile lor că în ultimul 
set Ilie Năstașe a jucat cu 
multă fantezie, obținlnd nu
meroase puncte și datorită ți
nui servlcl precis.

V1EN.A 26 (Agerpres). — In
tr-unui din meciurile derbi ale 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață (grupa B), care 
se desfășoară la Graz, selec
ționata R D Germane a re
ușit să învingă cu scorul de 
6-4 (1-1, i_2, 4—1) echip.. 
S.U.A., una din candidatele la 
primul loc.

Astăzi, se dispută o nouă 
partidă derbi, cea dintre re
prezentativele Românie) ■ i 
R. D. Germane, singurele e- 
chipe neînvinse după trei e- 
tape

★
Miercuri, la Pitești, selec

ționata divizionara de fotbal 
a țării noastre va înt’lni in
tr-un joc de verificare repre
zentativa cluburilor din Isra
el. Jocul va începe la ora 
16,30.

TELEX
I. GEORGESCU
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in cupil, in elev

prin-

stentativ, 
la dc or-

.am
ină-

NE SCRIU CORESPONDENȚII
O faptă demnă de laudă

Ne-aa 
ni, maturi 
goliul cu 
,.P&i ce. sînt copil ?" 
semnînd câ dcm alndim 
ce facem si 
țiouăro. 
de sub 
c.ire și La ur-
tn» urm logică po
ziția noastră în direr-
tie ? Nu-na propun un răspuns 
procentual, ci unul de land. 
Este vorba de o pseudocon- 
veptie potrivit căreia copilul 
este un fel de marionetă care 
acționează legal și corect 
doar sub directa îndrumare 
s cel puțin doi factori 
cipali : școala și familia.

Si astfel începe nociv.i 
panie de dădăceală, de 
bușire inconștientă a persona-

I ori, 
împrumută 
a dascălul 

pe

lilătii copilului, respectiv, 
elevului, care, de multe 
nu ma: este el. ci 
haina tatălui acasă.
la școală, chiar daca nu-i 
măsura taliei sale.

Și cîl de mult greșim pen
tru ca un copil de , vîrstă 
școlară, odată cu promovarea 
Fiecărei clase, acumulează ca- 
li'ăti care-i lărgesc orizontul 
dr cunoștințe, dar ii creează 
noi trăsături ce îl ajută să 
lindească independent, să ac
ționeze ca atare, să aibă i- 
nițiative, să-și organizeze ac
tivitatea școlară și personală 
în mod firesc, chibzuit.

In ultima vreme, organizația 
pionierilor de la Școala gene
rală nr. 1 din Vulcan accen
tuează foarte mult această 
latură a procesului instructiv 
din școală. Acum pionierul își 
plămădește acțiunile pe tri
mestru, răspunde de desfășu
rarea lor și se antrenează mai 
mult, and nu i se impun, di
rigintele, respectiv, comandan
tul. doar supraveghindu-i 
fer:ndu-i de greșeală.

Avem o cameră a pionieri
lor care este deschisă perma
nent Si fiecare pionier, cu res
ponsabilitate la nivelul gru
pei, detașamentului ori unită
ții. o frecventează cind e ne
voie singur, fără cadru didac
tic. încrederea astfel acorda
tă le dă o mulțumire sufle
tească ce poate fi citită pe 
fetele lor, îi mobilizează și 
le iasă libera calea acționarii 
independente și permanente

și

in felul 
procâ intl 
departe ș 
mobilizeaj

Simțul organiza 
pendent?,. autognspodărirea, 
aiiloTăspunderea inițiativa 
«•înt ti te vi din cele nwi setn- 
nificative calitfiti ale persona
lității elevului care trebuie 
cultivate în școală. De fapt și 
in acest sens școala acționea
ză prin multiple modalități, 
mijlocit sau nemijlocit, 
ore și in alară de clasă.

De multe ori însă. Io 
considerăm capiilor capacita
tea dc a înțelege, de a vedea 
și de a-și explica fenomene și 
acțiuni în care eronat so 
crede efi pot fi antrenați doar 
oamenii mari. De aceea ne 
permitem in prezența lor, a- 
casă mai ales, prea multe sau 
dimpotrivă căutam să le fal
sificăm realitatea. Nepotrivită 
este și practica dc a-i re
pezi atunci cînd solicită o a- 
nume clarificare, pc motiv că 
nu-i de nasul lor sau că au 
mai tîrziu vreme să afle.

Sint cazuri cînd nu trebuie 
prezentat orice fenomen, situ
ație, că n-au oricînd puterea 
de a-i pătrunde esența, capti
vați Hind dc laturile necsen- 
țiale, „pitorești'* dar nici să-l 
drogăm pină la încorporarea 
in armată cu povestea berzei 
care aduce copilul pe horn.

N-am curajul de a recunoa
ște ca, în fond, ne ferim din 
comoditate ori din neștiință 
de a dialoqa despre lucruri 
accesibile lor. Cu alte cuvin
te, ne străduim prea puțin să-i 
pregătim pentru viață, de a da 
școlii un sprijin, de a înțele
ge că si elevii, copiii pot fi 
tratați ca niște oameni care 
văd, aud, citesc multe și trebuie 
ajutați să le asimileze la ade
vărata lor valoare. Și dacă 
ni-i apropiem îi putem feri de 
multe neplăceri, evitând o ne
glijentă mai veche sau o indi
ferență permanentă.

Prof. Mircea MUNTEANU

Răspundem celor ce
pensionar, 

corni te
la E.M. 

puteți 
pri

e 1OAN TVȚ, 
Lupeni. Adresați-vă 
tulul sindicatului de 
Lupcni de la care
primi toate lămuririile 
vind drepturile cc trebuie să 
vi se acorde, în funcție de o- 
bligațiile de serviciu și con
dițiile în care ați fost anga
jat. Cu privire la pensia de 
urmaș, de pe urma soției dv. 
decedate, vă comunicăm că 
nu aveți dreptul ca pe lingă 
pensie să mai primiți și 
tor de întreținere.

pentru copiii în vîrstă de pi- 
nă la 16 ani împliniți. Că 
la ce cuantum de alocație a- 
veți dreptul nu vă putem in
forma întrucît din scrisoarea 
adresată redacției nu rezultă 
plafonul dv. de venituri lu
nare.

aju-

• CORNEL VOINA, 
troșani. Corespunzător 
vederilor articolului 2, punc
tul 4, din Decretul nr. 
285/960, alocația de stat pen
tru copii să plătește numai

Pe-
prc-

ILIE PREOTEASA. I.u- 
peni. Ținînd seama de datele 
ce ni 
nicăm 
la un 
dihnă 
chimea totală în muncă, 
gea nr. 26/1967, articolul 11, 
punctul 1).

Pensia vi se acordă, la ce
rerea unității, după împlini
rea vîrstei dc 62 ani, iar la ce
rerea dv.. după împlinirea 
vîrstei de 60 ani.

le furnizați, vă comu- 
că sînteți îndreptățit 

concediu anual de o- 
corespunzător cu ve- 

i. (Le-

Deschiderii și pregătirii viitoareîor
capacități condiții optime !

(Urmare din pag. 1)

trebuia sa realizăm pină azi, 
avem doar 9 ml.

— Ce vă lipsește?! — l-am 
întrebat pe briqadier.

— Nu avem ce ne trebuie, 
așa cum prevăd normele de 
organizare a muncii, îmi răs
punde.

In ziua cind am făcut inves
tigația am constatat la frontul 
de lucru al acestei brigăzi o 
aprovizionare cu bolțari, du
lapi și alte materiale necesa
re operațiunii de betonare 
mulțumitoare.

— Așa este, astăzi m-au a 
provizionat bine. Așa ar tre 
hui sa fie întotdeauna. Dar nu

.Aceeași apreciere asupra fe
lului cum se asigură la Live 
zen-i aprovizionarea cu mate
rialele necesare a brigăzilor 
de la investiții, si nu numai 
cîe la aceste lucrări, avea să 
ne fie repetată și reconfirma
tă de toți brigadierii pe care 
•-am avut interlocutori. Nu
mai ing. Eugen Stănescu mai 
avea cind și cînd cite o re
zervă susținind că ..nu e chiar 
asa". Toți brigadierii, maiștrii.

ciul sectorului, ne-au confir
mat insă că formațiile de Iu-, 
cru nu sint corespunzător a- 
provizionate cu vaqonete goa
le (iar vagonetele goale 1 ?), 
cu diverse materiale — balast, 
ciment etc., că presiunea ae
rului comprimat, de mult timp 
și constant, nu este cea nece
sară. Din această cauză ope
rațiunea de perforare a găuri
lor este foarte mult îngreuna
tă și prelungită în timp, ma
șinile de încărcat trebuie „a- 
jutate" de mineri ca să ridice 
cupele pline cu piatră, randa
mentele realizate sînt departe 
de cele planificate. Au loc de
se întreruperi în funcționarea 
mașinii de extracție, puțul a 
uxiliar est nu funcționează 
la capacitate din cauză că în 
loc de 4-5 oameni pe schimb 
— 3 in subteran și 2 la supra
față care ar trebui să-l deser
vească — în multe zile aici 
lucrează numai 3 oameni și 
chiar 2, unul in mină și unul 
la suprafață. Acest fapt își 
concretizează efectul in pre
lungirea timpului de extragere 
a sterilului, în proasta apro 
vizionare a locurilor de mun
că. întreruperi ale fluxului de

și clin cauza

(Urmare din pag. 1)

în cursul acestui an vor în
cepe lucrările de extensie 
la centrala telefonică auto
mată din Petroșani cu încă 
o mie de linii. Toate aceste 
lucrări vor fi terminate și 
date în exploatare în pri
mul trimestru 
1974.

Tot în anul 
finaliza o altă
portantă menită să asigu
re condiții optime abonați- 
lor cit și celor care vor so
licita legături telefonice de 
la cabinele oficiilor. In a- 
cest an se va cabla inter-

al anului

1973, se va 
lucrare im-

V alea 
local i- 
Petro- 
termi- 

narea lucrărilor amintite 
va crește numărul legături
lor telefonice îmbunătâțin- 
du-se substanțial și calita
tea audiției.

Planul de investiții pen
tru anul 1973, in domeniul 
dezvoltării și modernizării 
rețelelor de poștă și tele
comunicații în Valea Jiu
lui, cuprinde desigur și al
te obiective. Toate au drept 
scop, îmbunătățirea activi
tății in acest important do
meniu dc activitate pentru 
creșterea operativității în 
prestațiile către populație.

o parte din 
care cuprinde 
situate între

urban
Jiului
tățile 
șani și Uricani. Prin 

lucrărilor

producție au loc 
defectării repetate a locomot; 
vei Diesel utilizată pentru 
trac ta rea vagon otel or încărca
te cu piatră de la puț la hal
dă și pentru alte operații de 
transport la suprafață ; s-au 
Înregistrat stagnări chior in 
funcționarea haldei ; coefici
entul de capacitate al vagone 
telor este mult redus datorită 
faptului că, după cum apreci
au cei care le folosesc, o tre
ime din volumul lor este o- 
cupată de „depunerile" de pă 
mint și piatră necurățate de 
mult liimp. La toate acestea se 
mai adaugă insuficiența ca nu
măr a artificierilor, electrici?- 
nîlor și lăcătușilor, neajunsu 
rile pe care le provoacă indis
ciplina.

Existența acestor lacune în 
organizarea (luxului de pro
ducție, a activității sectorului 
de investiții al minei Livezeni 
este resimțită acut de toate 
brigăzile de mineri, se reper 
cutează într-un număr și mai 
mare de greutăți pe care a 
ceștia trebuie să le învingă, 
in calitatea nesalisfăcăloare a 
unor lucrări, în final, in ne- 
realizarea volumului de des
chideri planificat, in slabele 
câștiguri ale oamenilor; in cli
matul necorespunzălor dn 
muncă pe care-1 favorizează.

Firește, această situație nu 
mai poate continua. Ea este 
cunoscută de conducerea mi
nei, se recunoaște că s-a a- 
juns la „un punct critic" care 
trebuie depășit, că sînt nece
sare măsuri, dar acestea întîr-

Expriinăm niște aspirații jus 
ti ficaLe-spunând că minerii rie 
la Lix'pzeni ar. dori s.ă a He, 
spre exeiuptu, părerea tov. Mi
ron Rebedea, inginerul șef al 
minei, care răspunde de sec
torul de investiții, despre mo 
dul cum s-au asiqural in a- 
cest an, și îndeosebi în ulti
ma vreme, condițiile prielnice 
muncii brigăzilor pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan și ce se va face concret 
în acest sens pentru ameliora 
rea imediată și viitoare a ac
tivității, a rezultatelor. De a- 
semenea, ei doresc sg le fie a- 
dusă la cunoștință dc către 
tovarășul Nicolae Pătrul, ingt 
ner șef electromecanic al mi
nei, cît mai curînd posibil da
ta care va marca eliminarea 
repetatelor și — uneori 
prelungitelor defecțiuni 
funcționarea mașinii de 
tracțic, a compresoarelor, 
locomotivei Diesel, a combi
nei și altor utilaje electrome
canice din dotarea minei.

Prin rîndurile de față, con
semn ind deficiențele constata
te, fără pretenția că nu mai 
sînt și altele, nu facem altce
va decît să invităm comitetul 
de partid, conducerea minei, 
comitelui sindicatului, corpul 
de cadre de bază al minei, pe 
tovarășii de la Centrala căr
bunelui care răspund de mer
sul minei Livczenj să iniție
ze și să finalizeze o analiză 
amănunțită, multilaterală a 
stării de lucruri existente, a 
cauzelor care au general-o și 
o întrețin și să hotărască o 
peraliv și la modul concret 
tot ceea ce se impune.

s ■ '

\ ■

ne scriu
(JJ CONSTANTIN BITMA-

LAI, Petroșani. încadrarea 
dv. la categoria a IlI-a co
respunde prevederilor indica
torului tarifar pentru funcția 
de mecanic de locomotivă, 
subteran, ce o îndepliniți.

• IOAN TOMELEA, Vul- 
cercetările între- 
șantierul 5 insta- 

către conducerea

rezultă că, salari-

can. Din 
prinse la 
lății, de 
Grupului de șantiere nr. 
Petroșani
ile dv. pe lunile decembrie 
1971, ianuarie și februarie 
1972 au fost calculate, așa 
după cum s-a constatat din 
verificarea pontajelor șl sta
telor de plată, corespunzător 
numărului de ore prestate pe 
șantier în perioada respecti-

Intr-una din zilele trecute, 
la instalația de filatură de la 
k'.F.A. ,,\’ isco/a" l.upenl s-a 
defectat ventilatorul princi
pal care scoale din secții a- 
crul viciat. Pentru restabili
rea funcționării normale a a- 
cestuia, a lost chemat de a- 
casa maistrul mecanic losl/ 
lacob. Sosit la fața 
șl după ce a slaldlil 
de făcut, maistrul a 
Imcdial o echipă din 
șii Ion Moldovan, Stan Rană, 
Francisc Cherecheș, Volchi- 
țoiu Găinii care a trecui la 
eliminarea defecțiunii.

locului 
cc era 
formal 
lâcătu-

— Nu a fost prea 
spunea comuniștii! Ion 
dovan, dar to// am fost 
rlțl să nu plecăm acasă pină 
ce lucrarea nu va li gala.

Intr-adevăr, maistrul șl /d- 
câiușii s-au ținut de cuvinl. 
Au lucrat peste orele de pro
gram 5 orc. Numai după ce 
au pus in funcțiune ventila
torul au plecat mulțumiți ./• 
casă. Operatorii chimiști de 
la Instalația de lilalură pu
teau lucra in continuare In 
condiții optime.

ușor, 
Mo/- 
hotâ-

Aron PFNCFA

Un „record" care nu trebuie
omologat

Cetățenii care au vrui să 
1 deplaseze spre locuințe in 
'ara zilei de 15 martie a.c., 

ieșirea de la cinema-

logralul „Cultural" din Lu- 
poni la ora 20,15 au avut 
nefericita ocazie să asiste 
la un record de așteptare o

autobuzului locul deoarece 
de la ora 20,15 pină la ora 
21,05 nu a venit nici un 
„local".

In această vreme au trecut 
două autobuze de la Uricani 
la Petroșani, unul de la Clm- 
pu lui Neaq șl, în sfîrșit, la 
ora 21,05 a venit autobuzul 
31 HD 1655 pentru centru si 
odată cu acesta un alt auto
buz pentru Corcești. întreba
tă, taxatoarea de pe 31 HD 
1655 a căutat să ..argumen
teze'* ră dînsa nu are nici o 
vină deoarece „nu le-a dat 
drumul de la cap de linie" 
și că „sa nu-i spunem ei că 
np arc nici o putere, ci con
ducerii care are această ca
litate", Deci, ne adresăm 
conducerii I.6.C. Credem ca 
este necesar să se facă ordi
ne și recordurile «le așteptare 
do 45 de minute in stație să 
nu lie omologate. ..Realiza
torii" acestora 
răspundere cu 
lalea.

să fie trași In 
țoala severi-

FJorea ȚIGOIANU

Preocupări în spiritul respectării
preceptelor unui comerț

(Urmare din pag. 1)

țiile de desfacere, chiar dacă 
nu sint prea mari, sînt valo
rificate la un nivel optim. E- 
xistă suficiente argumentații 
care să pledeze în favoarea 
extinderii acestor forme mo
derne de vînzare. Nu ne vom 
opri însă asupra lor. Este la 
îndemîna oricui să le pricea
pă. să le afle. Ne-a interesat 
„procedura" întocmirii co
menzilor. Am aflat-o. E sim
plă „Stînd mereu în maga
zin. in mijlocul salariaților, 
in mijlocul cumpărătorilor, 
aflindu-le dorințele, necazuri
le. cunoscîndu-le la perfec
ție nevoile, nu ai cum — ne 
spunea șefa unității nr. 44 
Valeria Dună — să nu întoc
mești comenzi judicioase, în 
deplină concordanță cu cerin
țele cetățenilor. Nu aș vrea 
să spun că sintem privileging 
dar sînt... mulțumită: toate 
mărfurile care le solicităm ne 
sosesc. Cerem uneori, pentru 
că șl nouă ni se cere, rachiu 
alb sau spirt, de exemplu, în 
cantități mari. Nu ne supără 

ă ne sînt diminuate

cantitățile cerute. Deloc ! Nu 
numai planul contează! Sint 
atîtea alto considerente dc 
care nu poți să nu ții seama, 
printre care și acela dc a o- 
feri celor ce ne calcă pragul 
cit mai multe și mai diverse 
produse de hrana..."

Unitatea nr. 44 din Vul
can își face planul lună de 
lună. Există aici un colectiv 
de muncă omogen, priceput. 
Și harnic. Se disting, după 
cum ne spunea responsabila, 
in special Angela Pădure, de 
la raionul dc mezeluri și u- 
tccistele Maria Barabulă și 
Maria Ratiș. Am stat de vor
bă cu cîțiva cumpărători. Cu
vintele frumoase curgeau 
fluid, fără ostentații. „Clien- 
ții noștri sint mulțumiți 
comportarea fotelor 
mărturisea șefa 
eu însă, nu...
Cînd ești prea mulțumit, 
scado exigența și nu e bine. 
Nu-i bine deloc

In magazinul nr. 58 
Vulcan forfota cumpărătorilor 
staționa, la ora vizitei noas
tre, la aceeași cotă dintot- 
deauna. Privim, neobservați.

de
ne

unității — 
întotdeauna.

îți

din

Unitate comerciala

reamenajată
Pentru a veni în ajutorul 

populației din orașul nostru, 
sectorul Gostat din cadrul 
Trustului I.A.S. Hunedoara a 
reamenajat spațiul comercial 
de pe strada Mihai Viteazul 
nr. 14 din Petroșani destinai

desfacerii pentru acasă a vi
nului.

Unitatea pune la dispoziția 
cumpărătorilor, la prețuri con
venabile, o variată gamă de 
vinuri de calitate superioara 
din regiunea Arad, produse fi
le fermei Gostat din Păuliș.

civilizat...
mișcarea, gestica și ascultăm 
replicile vinzătoarclor Șeful 
adjunct al acestei unități — 
care oricînd poale (i da:. . 3 
exemplu altora similare — 
Emil Lauran. o mereu „cu 
ochii" pe ele Le corectează 
devagările dc la conduită. Ic 
atenționează. Așa e bine. Aici, 
de altfel, fără a fi ‘ sîcîitori. 
cei doi responsabili țin mereu 
cu consecvență sub lupa a- 
tenției întregul personal (A 
propos -- așteptăm din par
tea acestora o măsură seve
ră împotriva vinzăte* ului 
Imre Balint, de la carne, ca
re fuma în văzul tuturor, dea
supra sortimentelor expuse pc 
tejghea, în ciuda unei interdic
ții grăitoare, afișată foarte 
vizibil, care sancționează fu
matul, penalizîndu-i, ,,p^' cei 
în cauză cu amendă 
de la 300 la 800 
lei“ 1). Și vînzarea aici mer
ge „șnur". Și marea cliente
lă a acestui magazin e mul
țumită, sub toate aspectele. 
Acest lucru însă nu-1 știm de 
acum și nu-1 afirmăm prima 
oară...

Unitatea nr. 22 din Petro
șani are unul dintre cele mai 
mari vaduri comerciale posi
bile. Perimetrul în care este 
situată, în cartierul Aeroport, 
o ajută să ridice de la lună 
la lună volumul desfacerilor. 
Nu e mai puțin insă adevă
rat că aici, în această unitate, 
ai cărei responsabili sînt 
Constantin Anghel (președin
tele comitetului sindicatului 
de la O.C.L. Alimentara) și 
Dumitru Cepeliuc (secretarul 
organizației de partid a O.C.E. 
Alimentara) nu se muncește 
rău. Este veridic faptul că 
la redacție ne-au sosit, mai 
demult, unele sesizări in le
gătură cu anumite deficiențe 
întîlnite in activitatea aces
tui magazin. Șl noi, la rîndul 
nostru, cu prilejul altor rai
duri, am fost puși în situația 
dc a găsi aici... „situații" des
pre care nu se pot spune cu
vinte măgulitoare. Și totuși... 
Semnalelor critice ale ziaru
lui, cei doi responsabili au 
înțeles să le răspundă ridi- 
cînd la maximum ștacheta 
intransigenței în fața felurite
lor ^abateri. „Roadele" se văd. 
Mai) precis se observă efi
ciența unei munci de educa
re. în spiritul legii comerțu
lui interior, a preceptelor ți
nui comerț civilizat, începu
tă... cam tîrziu dar oricum 
mai bine decît niciodată.

zioneri
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Zidari
11,00

12,25

teatru.
primăvară,

9,00-10,00 Tcleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05
10,15
10,20

R. D. Gerraa- 
(Campionatul 

grupa B) 
Înregistrare de. la 

Graz j

je;a\ iwwil]
Pe+ro$ani =

angajeaza

Magazioner principal

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Fugi ca să te prindă ; 
Republica : In trecere prin 
Moscova ; PETRII A : Marea 
speranța albă ; LONEA — Mi
nerul : Batalionul invizibil ; 
VULCAN: O al.. ■•re; LU-
PENI — Cultural : Cine cintă 
nu are gânduri rele ; Muncito
resc: Aleargă repede, alear
gă liber.

fale; 11,15 Melodii dc Ghe- 
rase Dcndrino; 11,30 Corul 
Filarmonicii „Oltenia" din 
Craiova ; 12,00 Discul zilei ;
12.30 Intllnirc cu melodia
populară și interpretul pre
ferat : 13,00 Radiojurnal;
13.30 Concert «!<• prinz ; 14,00 
Compozitorul săptămînii ; 
14,36 Melodii populari» ; 15,00 
Buletin de știri ; 15,05 Radio- 
enciclopedie pentru tineret ; 
15,25 Selccțiuni din operete; 
15.40 Muzică do estradă ; 
1600 Radiojurnal; 16,15 Din

16,35
17.00

RADIO
5.00 Buletin de știri ; 5,05 

Muzică populara ; 5,40 Me
lodii in zori de zi ; 6,00—8.03 
Radioprogramul dimineții ; 
8,08 Matinc-u muzical ; 8,30
La microfon, melodia prefe
rată; 9,00 Buletin de știri; 
9,30 Atlas cultural; 10,00 Bu
letin de știri ; 10.05 Orches
tra de muzică populară din 
Cluj ; 10,30 Start la Intersec
ție ; 11.00 Buletin de știri , 
11,05 Mici piese instiumon-

Șl
17,30 Program 

colectivului

Publicitate ; 
/Vvanpremieră ;
Teleenciclopcdia (relua
re).

Telecineinaleca pentru 
tinerel. Nu li trist 1 
Producție a studiouri
lor cinematografice so
vietice ;
Pe-un picior de plai 
(reluare);

52 de inițiative in 52 
de săptămîni (reluare); 

13,00 Telejurnal;
17,30

20,25 Seară de 
vintul de 

de Letitia Popa ;
Din cîntecele țării cu 
dor;
24 de ore. Contraste in 
lumea capitalului i 
Hochei pe gheață. Ro
mânia - - — 
nă.
Mondial

12,45 VREMEA
muzica popoarelor; 
Cintecul săptămînii ;
Ritmuri de fanfară; 17,10 Ra
ri iocabinet de Informare 
documentare ;
muzical oferit
de salflriați de la Fabrica de 
zahăr Luduș — Mureș; 18,00 
Orele scrii ; 20,00 Zece me
lodii preferate; 20,45 Con
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale, 
22,00 Radiojurnal i’22,30 Con
cert de seaTa ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—5/00 Estrada 
nocturna.

20,00
20,05

Curs de limbă rusă ; 
Lecția a 46-a (reluare); 
Telex ;
Publicitate ;

Tehnlc-club ;
Panoramic științific;
1 001 de seri , 
Telejurnal. Cincinalul
înainte de termen 
cauză a întregului oo- 
por ;

Cin tecul săptămînii ; 
Teleobiectiv ;

Valorile temperaturii în
registrate îrj cursul zilei de 
ieri ;

Maximele: Petroșani
grade; Faring 8 grade.

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring zero grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vremea se 
menține frumoasă, cu cer va
riabil, Vînț slab din secto
rul sudic.

Șantierul asigură cazare gratuită, indemnizație zilnică 
pentru nelocalnici, iar pentru localnici gratuități (chirie și 
încălzire).

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute 
dc HCM. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul 
normare-salarjzare al șantierului, str. Mihai Viteazul, nr. li, 
telefon 1852—1835.

MICA PUBLICITATE
VIND autoturism Dacia 1100 roșu. Strada Stadionu

lui nr. 9 Lupcni.
VIND scuter „Manei" Petrila, Prundului 7/13
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Consultările multilaterale 
de la Helsinki

GAIRO 26 (Agerpres! — 
Intr-un discurs radiodifuzat, 
rostit după încheierea reuniu
nii comune a Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialisto Ara
be șj a Adunării Poporului, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar Sadat, a anun
țat că, pe lîngâ atribuțiile de

șef al statului, își asumă și 
funcția de șef al guvernului, 
relatează agenția MEN. Com
ponența noului guvern urmea
ză să fie anunțată în următoa
rele zile. Șeful statului egip
tean a precizat că ..acest cu
mul, menit să întărească fron
tul intern, va dura o perioadă

Mahmud Riad despre rezultatul vizitelor 
Kuweit și Irakîntreprinse în

CAIRO 26 (Agerpres). — 
Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Mahmud Riad, s-a rcin- 
ors luni la Cairo după vizite
le întreprinse în Kuweit și 
Irak, unde și-a oferit bunele 
oficii pentru găsirea unei so
luții a diferendului de fronti
eră irakiano-kuweitian.

Intr-o declarație făcută la 
sosire și reluată de agenția 
MEN. Mahmud Riad a apre
ciat că misiunea sa de conci
liere a fost îndeplinită cu 
succes și că va supune, sîm- 
bâtă. Consiliului Ligii Arabe 
un raport în legătură cu re
zultatele contactelor avute. 
£1 a adăugat că, în timpul 
convorbirilor, toate eforturile 

fost concentrate asupra ob
ținerii acordului părților ca 
reglementarea problemelor e- 
xistcnte între Irak și Kuweit

să aibă loc în cadrul unei co
misii mixte a celor doua țâri. 
Mahmud Riad a relevat, toto
dată, că s-a căzut de acord ca 
o delegație irakiană să vizite
ze Kuweitul pentru a discuta 
formarea acestei comisii.

determinată și va avea un 
scon definit". Pentru a se re
aliza o cît mai 18rgă partici
pare la problemele statului în 
actuala perioadă decisivă, a 
arătat Sadat, în cadrul reuni
unii comune s-a căzut de a- 
cord ca ambele organisme, 
Comitetul Central al U.S.A, 
și Adunarea Poporului, să des
fășoare o activitate regulată 
și în strînsă cooperare cu gu
vernul.

Refcrindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, președin
tele Sadat a reafirmat că E- 
giptul se pronunță pentru eli
berarea tuturor teritoriilor a- 
rabe ocupate, pentru restabili
rea drepturilor poporului pa
lestinian și respinge orice re
glementare parțială sau sepa-

HELSINKI 26 (Agerpres).
— Trimisul special, Dumitru 
Ținu, transmite : Grupul de 
lucru al reuniunii multilatera
le de la Helsinki a continuat 
luni, dezbaterile asupra pro
blemelor capitolului al doilea 
al ondinei de zi a viitoarei 
conferințe general-europene — 
cooperarea economică, tehni- 
co-științificâ și în domeniul 
protejării și ameliorării me
diului înconjurător. Lucrările 
ședinței au fost prezidate de

reprezentantul Franței.
In cursul dezbaterilor 

relevat însemnătatea schimbu
rilor comerciale pentru dez
voltarea conlucrării dintre 
state, cît și pentru creșterea 
încrederii și securității pe con
tinent. Cu acest prilej, au fost 
prezentate noi propuneri în 
ce privește cooperarea în do
meniul tehnico-științific și în 
cel al protejării mediului în
conjurător.

s-a

încheierea 
lucrărilor Congresului 

P. C. din
Luxemburg

I'-. . \ r
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Cel de-al 9-lea 
tur de scrutin 

în Turcia
ANKARA 26 — Corespon

dentul Agerpres. Ion Badea, 
transmite: Cel de-al nouălea 
tur de scrutin în vederea de
semnării președintelui Repu
blicii Turcia s-a încheiat luni, 
fără să fi oferit un rezultat 
concludent.

La scrutin s-au prezentat 
numai 152 de parlamentari, 
în timp ce Constituția stipu
lează o majoritate absolută de 
318 voturi pentru alegerea 
președintelui. Ca și la tururi
le de scrutin anterioare, Fer- 
ruh Bozbeyli, liderul Partidu
lui Democratic și singurul 
candidat, a obținut votul 
membrilor partidului său și al 
unor simpatizant!, în total. 59 
de sufragii. Generalul Faruk 
Gurler. care, după cum
știe, nu mai candidează, a ob
ținut 51 de voturi.

Cel de-al zecelea tur de 
scr”*in a fost stabilit pentru 
astăzi (marți), la ora 15,00 — 

locală. ,

se

ora

❖

Piețele aurului 
au cunoscut 

o intensificare 
a tranzacțiilor

Piețele aurului au cunos
cut. luni, o intensificare sem
nificativă a tranzacțiilor, în 
cursul cărora prețul „de fi
xare- al unciei a înregistrat 
(la Londra) un record abso
lut : 90 dolari, față de 89 do
lari în cursul recentei crize 
monetare. La sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, uncia de aur 
s-a vîndut pe piețele majore 
occidentale cu aproximativ 
cinci dolari mai puțin.

Cel mai ridicat preț al un
ciei, atins in momentele de 
vîrf ale tranzacțiilor (de a- 
semenea cu prilejul crizei 
monetare din luna februarie), 
este de 95 dolari, iar cel o- 
ficial de 42,22 dolari.

Adevărata
După aproape trei luni de 

la înghețul inițial al prețuri
lor și salariilor, oamenii mun
cii din Anglia pot vedea că 
este vorba de o escrocherie 
fățișă. In timp ce salariile au 
rămas ferm înghețate, prețu
rile au continuat să crească 
aproape în același ritm ca îna
inte de 6 noiembrie.

Dar majorările de 
nu s-au limitat la alimente. 
Cifrele oficiale disponibile în 
prezent pentru prima lună 
completă după decretarea în
ghețului (14 decembrie 1972) 
arată o creștere a indicelui 
costului vieții de 8,4 la sută, 
față de luna precedentă, ceea 
ce înseamnă o reducere de 
numai 0,2 la sută, față de creș
terea medie de 8,6 la sută din 
cele șase luni anterioare.

Iar acum, odată cu publica
rea Cărții Albe cu privire la 
faza a doua a programului 
antiinflaționist al guvernului 
britanic numai naivii ar pu
tea să-și închipuie că ea este 
altceva decît un atac asupra 
salariilor, însoțit de un simu
lacru foarte transparent de 
tratare a problemei prețurilor

prețuri

Expoziție de fotografii despre România 
la Ilmenau

BERLIN 26 — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: La Institutul teh
nic superior din Ilmenau — 
R.D.G. — a avut loc vernisa-

iul unei expoziții documen
tare dc fotografii despre Ro
mânia. Au participat repre
zentanți ai organelor locale dc 
partid și dc stat, ai conduce
rii institutului, studenți.

Tot la Ilmenau au fost or
ganizate Zile ale filmului ro
mânesc.

Ambasada română din Ber
lin a oferit muzeului „Johann 
Sebastian Bach" din Eisenach 
— R.D.G. un set dc instru
mente muzicale populare ro
mânești.

LUXEMBURG 26 (Agerpres) 
— La Rumelange, s-au înche
iat lucrările Congresului al 
XXI-lea al Partidului Comu
nist din Luxemburg.

In cadrul discuțiilor pe 
marginea raportului politic 
al Comitetului Central, pre
zentat dc Rene Urbany, mem
bru al Comitetului Executiv, 
delegații au aprobat linia 
partidului, în vederea strîngerii 
rîndurilor forțelor democra
tice și progresiste, în lupta 
pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii, împotriva 
capitalului monopolist. Hotă
rîrea Congresului evidențiază 
existența unor condiții favora
bile pentru acțiunile comune 
ale comuniștilor și ale altor 
forțe democratice și progresis
te și conține o chemare Ia u- 
nitatea de acțiune a clasei 
muncitoare.

Delegații la Congres au ales 
noul comitet central și alte 
organe ale partidului. In func
ția de președinte al P. C. din 
Luxemburg a fost reales Do
minique Urbany.
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După cum se știe, in luna martie a.c. s-a deschis la 
Leipzig, tradiționalul Tirg dc primăvară.

IN FOTO : Imagini din standul rezervat produselor 
românești.

Suspendarea temporară a 
retragerii trupelor americane 

din Vietnamul de sud

Sesiunea Comisiei economice
O.N.U. pentru America Latină

> Opinia publica progre
sistă din Mexic a primit cu 
satisfacție hotărîrea guvernu
lui mexican de a stabili rela
ții diplomatice la nivel de 
ambasadă cu Republica Socia
listă România — a declarat 
prof. Miguel Arroyo de la 
Parra, președintele Asociației 
de prietenie și schimburi cul
turale mexicano-române, în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
..El Dia11.

♦ In orașul Kameda a fost 
deschisă o expoziție dedicată 
României. Organizată de fi
liala din acest oraș a Asocia
ției de prietenie Japonia-Ro- 
mânia, expoziția are două sec
țiuni, cuprinzînd fotografii ce 
ilustrează evoluția societății 
românești în anii care au tre
cut de la proclamarea republi
cii și, respectiv, obiecte de 
artă folclorică din țara noas
tră.

❖ Comunicatul comun, pu
blicat în urma vizitei în Ma
roc a primului ministru tuni
sian, Hedi Nouira, relevă ho- 
tărîrea celor două țări de a-și 
consolida relațiile de coopera
re în domeniile politic, econo
mic și cultural — transmite 
agenția MAP

♦ La Sofia se află o dele
gație economică italiană, alcă
tuită din reprezentanții a șap
te dintre cele mai mari firme 
industriale — informează
genția BTA. Delegația are 
convorbiri cu reprezentanți ai 
Camerei de Comerț a R. P. 
Bulgaria și ai unor organiza
ții bulgare de comerț exterior.

a-

Insulele Capului Verde, pre
cum și în Rhodesia și în Repu
blica Sud-Africană. In raport 
se arată că patrioții africani 
capturați de forțele portughe
ze sînt torturați cu cruzime.

❖ Hector Campora, candi
datul Partidului Justițialist, 
care a întrunit cel mai mare 
număr de voturi în alegerile 
prezidențiale și parlamentare 
desfășurate la 4 martie în 
Argentina, s-a pronunțat în 
favoarea promovării unei po
litici care să ducă la consoli
darea independenței țării.

In urma unei întîlniri a 
președintelui Salvador Allen
de cu reprezentanți ai coaliției 
Unității Populare, la Santiago 
de Chile s-a anunțat că a fost 
aprobată propunerea președin
telui republicii de a se con
voca, la sfîrșitul lunii mai 
a.c., un congres național al 
federației partidelor din Uni
tatea Populară.

Republica Populară De
mocrată Coreeană și Libia au 
hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de am
basadă.

Un grup de lucru a pre
zentat spre examinare Comi
siei O.N.U. pentru drepturile 
omului un raport cu , privire 
la tratamentul aplicat deținu- 
ților politici în coloniile por
tugheze din Africa — Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau și

O La Pekin, au avut loc, 
luni, convorbiri între Ciu En- 
lai. premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și Ah- 
madou Ahidjo, președintele 
Camerunului, aflat în vizită 
in capitala chineză — rela
tează agenția China Nouă.

Președintele R. F. Ger
mania, Gustav Heinemann, a 
făcut, luni, o vizită oficială 
la Vatican, unde a avut o în
trevedere cu papa Paul al VI- 
lea.

<£> In cadrul alegerilor mu
nicipale desfășurate, dumini
că, în provincia Carinthia 
(din sudul Austriei), Parti
dul Socialist (de guvernă- 
mint) a obținut 45 la sută din 
voturi, iar partidelor populist 
(de opoziție) și liberal (de 
dreapta) le-au revenit 29,55 
la sută din voturi și. respec
tiv, 14,16 Ia sută.

peDupă convorbirile 
care le-a avut cu personalități 
oficiale din Kuweit, în legă
tură cu posibilitățile de solu
ționare pașnică a diferendului 
de frontieră irakiano-kuweiti- 
an, Murad Ghaleb, trimisul 
special al președintelui egip
tean. s-a reîntors la Bagdad, 
unde a fost primit de șeful 
statului, Ahmed Hassan el 
Bakr — relatează agenția 
MEN.

față a politicii economice britanice
sau profiturilor.

Firește, în Cartea Albă, gu
vernul nici măcar nu se pre
face că urmărește să contro
leze prețurile alimentelor sau 
chiriile, care reprezintă peste

constitui o scuză pentru majo
rarea prețurilor.

Apoi, în baza termenilor 
intrării noastre în Piața co
mună, prețurile Oțelului și 
cărbunelui sînt excluse în mod

Din presa străină

jumătate din bugetul unei fa
milii de muncitori. ' 
Cartea Albă conține 
portițe de scăpare în 
vește frontul general 
țurilor încît aproape 
există articol care să 
meze să fie supus unei majo
rări.

In primul rînd, există dis
poziția că prețurile vor fi 
majorate, dacă ele conțin un 
element sau o componentă 
din import. Și, întrucît majo
ritatea materiilor noastre pri
me sînt importate, iar lira este 
„fluctuantă1- (ceea ce înseam
nă, de fapt, că este „devalori
zată"), aceasta va duce inevi
tabil la creșterea costurilor 
importurilor, și de aceea va

In plus, 
atîtea 

ce pri- 
al pre- 

1 că nu 
i nu ur-

de 
Se

specific de la măsurile 
control asupra prețurilor, 
evaluează că aceste prețuri, 
care în Marea Rritanie sînt 
mai scăzute decît în Piața 
comună, vor trebui să crească 
cu cel puțin 6 la sută. întrucît 
aceste două materii prime in
tră în prețul de cost al unui 
număr atît de mare de pro
duse, există, astfel, un riou 
motiv de majorare a prețuri
lor.

Cind se pune problema pro 
filurilor, ..controalele11 sînt și 
mai înșelătoare încă decît a- 
celea asupra prețurilor.

Limitarea dividendelor plă
tite la 5 la sută în plus față 
de anul anterior este lipsită 
de sens. Controlul asupra di-

videndelor a fost demascat de 
multă vreme drept o înșelăto
rie. Controlul înseamnă doar 
amînarea plății, și dividende
le sînt economisite urmînd a 
fi plătite ulterior acționaru
lui.

Alte prevederi privind con
trolul asupra profiturilor scot 
în evidență înșelătoria. In pri
mul rînd există prevederea că 
numai profiturile realizate la 
mărfurile vîndute în țară sînt 
supuse controlului. Deoarece 
majoritatea firmelor 
vînd atît în țară cît și în 
străinătate, ideea câ va fi po
sibil ca profiturile lor să fie 
controlate sau limitate este o 
iluzie.

Apoi, există giganticele fir
me și conglomerate multina
ționale, in interesul cărora 
conduce actualul guvern. Este 
ridicol să se creadă că profi
turile lor pot fi controlate, ți- 
nînd seama de ușurința cu 
care ele pot transfera fonduri 
și pot arăta, prin folosirea de 
tehnici de contabilitate, care 
unitate înregistrează o pier
dere și care un profit.

..MORNING STAR"
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QUITO 26 (Agerpres). — In 
cea de-a doua zi a sesiunii a 
15-a a Comisiei economice 
O.N.U. pentru America Latină 
(CEPAL), care se desfășoară 
în capitala Ecuadorului, au 
luat cuvintul reprezentanții a 
12 țări participante la lucrări, 
precum și cei ai unor orga
nisme, ca GATT și CIAP 
(Comitetul interamerican al 
Alianței pentru progres).

In discursul său, Râul 
Prebisch (Argentina), fost se
cretar general al CEPAL, 
invitat de onoare al sesiunii 
s-a referit la unele probleme 
ale dezvoltării generale a A- 
mericii Latine, recomandînd 
inițierea unor reforme struc
turale în domeniile politic, so
cial și criticînd măsurilă uni
laterale preconizate de „econo
miștii puri".

La rîndul său, reprezentan
tul Cubei, Carlos Rafael Ro- 
driguez, a relevat eșecul pro
gramului „Alianța pentru 
progres" și și-a manifestat 
sprijinul față de statele lati- 
no-americane care luptă ferm 
pentru apărarea dreptului lor 
suveran asupra bogățiilor na
turale Vorbitorul a susținut, 
de asemenea, propunerea fă
cută în ziua precedentă de 
reprezentantul Republicii Chi
le, Hernan Santa Cruz, de 
transformare a Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Ameri
ca Latină într-un organism 
economic strict latino-ameri- 
can, fără participarea state
lor din afara zonei de la sud 
de Rio Grande, idee cunoscu
tă sub numele de „latinoame- 
ricanizare a CEPAL".

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Purtătorul dc cuvînt 
al Casei Albe, Ronald Zieg
ler, a anunțat că președintele 
Richard Nixon a hotărît sus
pendarea temporară a retra
gerii trupelor americane din 
Vietnamul de Sud, care, în 
conformitate cu Acordul de la 
Paris privind încetarea războ
iului și restabilirea păcii în 
Vietnam, trebuia să se încheie 
la 28 martie.

Pentru motivarea acestei lio- 
tăriri a fost invocată cererea 
părții americane privind elibe
rarea a nouă prizonieri, ‘ are, 
afirmă autoritățile S.U.A., s-ar 
afla în Laos.

★
PARIS 26 (Agerpres). — 

Nguyen Van Hieu, condu .Sto
rul delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la 
convorbirile de la Paris dintre 
cele două părți sud-vietname- 
ze, a declarat, luni, că hotărî
rea Statelor Unite de a sista 
retragerea trupelor lor din Vi
etnamul de Sud constituie o 
gravă încălcare a acordului

Situația din regiunea 
frontierei tanzaniano- 

ugandeze
KAMPALA 26 (Agerpres). — 

Postul de radio Kampala a 
difuzat un comunicat potrivit 
căruia, în apropierea frontie
rei Ugandei cu Tanzania, s-a 
semnalat prezența unor im
portante forțe armate, care se 
pregătesc să atace Uganda — 
informează agențiile 
Associated Press și 
Press International. In infor
mațiile difuzate de postul de 
radio citat, se afirmă că trupe 
ugandeze au capturat elemen
te ale forțelor care, trecînd 
frontiera tanzaniano-ugande- 
ză, se pregăteau 
șele Mbarara, 
Entebbe.

★ ★ *

Reuter,
United

să atace ora- 
Massaka și

DAR ES SALAAM 26 (A- 
gerpres). — Ministrul tanza- 
nian al apărării, Edward So- 
koine, a dezmințit știrile difu
zate de postul de radio Kam
pala, potrivit cărora Tanzania

----<
Raportul anual 

asupra 
problemelor 
economice 
ale S.U.A.

WASHINGTON 26 (Ager
pres). — Comisia economică 
mixtă a Congresului S.U.A. 
(formată din reprezentanți ai 
ambelor 
blicității 
Cea mai 
cumentului este 
problemelor economice inter
ne americane, între care chel
tuielile bugetare și tendin
țele inflaționiste. Referitor la 
căile de combatere a infla
ției, membrii acestui orga
nism au exprimai poziții dife
rite, congresmenii democrat*) 
recomandînd măsuri de con
trol mai ferme, în timp ce 
republicanii au aprobat ac
tuala politică guvernamentală. 
Și unii și alții au fost de a- 
cord, însă, ca bugetul pe e- 
xercițiul financiar viitor (în- 
cepînd la 1 iulie a.c.) să nu 
depășească nivelul cerut de 
președinte (268 700 milioane 
dolari),

In ce privește capitalul ex
tern, comisia sugerează orga
nizarea unei conferințe la 
nivel înalt a S.U.A., țârilor 
Europei occidentale, Japoniei 
și Canadei, pentru examina
rea. problemelor monetare și 
comerciale.

camere) a dat pu- 
raportut său anual, 

mare parte a do- 
consacrată

ar pregăti o invazie fn Ugan
da — transmit agențiile Reu
ter și Associated Press. In mo
mentul de față, în regiunile 
de la frontiera cu Uganda nu 
există nici un fel de trupe 
tanzaniene — a declarat E- 
dward Sokoine.

Un purtător de cuvînt al 
guvernului tanzanian, reluat 
de agențiile UPI, AP și Reu
ter, a declarat că, în situa
ția care s-a creat, soluția cea 
mai bună este de a aștepta 
concluziile misiunii somaleze, 
care se află în momentul de 
față în regiunea frontierei 
tanzaniano-ugandeze într-un 
turneu de inspecție.

Neutralizarea unor tra- 
ficanți de stupefiante
TOKIO 26 (Agerpres). — 

Poliția din Tokio a arestat 
22 de persoane, făcînd par
te din două bande diferite 
de gangsteri, sub acuzația 
de a fi introdus, prin con
trabandă, din Coreea de 
Sud, diferite stupefiante în 
Japonia. Transportul ilicit 
al drogurilor era realizat 
prin metoda, devenită „cla
sică11, a automobilului tru
cat. Timp dc doi ani. infrac
torii au izbutit să introdu
că, astfel, în 
titate record 
evaluată Ia 
yeni.

Japonia o can- 
de stupefiante, 

1,6 miliarde

Congresul european al 
orhideelor

LONDRA 26 (Agerpres). 
— Orhideea — se afirma în 
mod obișnuit — este o plan
tă cultivată pentru a fi pur
tată de femei, fiind consi
derată un simbol al luxului. 
Pentru cei 350 experți ca
re au participat la al trei
lea Congres european al or
hideelor, desfășurat Ia Lon- 

o 
de

dra, orhideea este, însă, 
expresie a frumosului, 
o varietate nelimitată și un 
mister asemănător.

Dintre cele peste 
rietăți expuse Ia 
foarte puține erau 
cultivat pentru a 
ca ornament. Unele sînt mi
nuscule, încît, pentru a fi 
apreciate, este necesară o 
lupă : altele au diametrul de

1 000 va-
I.ondra, 
do lipul 

fi purtat

Tiparul

de la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam.

Conducătorul delegației
G.R.P. al R.V.S. a arătat, toto
dată, că administrația saiqone- 
ză continuă să întreprindă o- 
perațiuni de amploare împotri
va zonelor controlate de Gu
vernul Revoluționar Provizo
riu. Atitudinea adoptată do 
S.U.A. și acțiunile părții sai- 
qoneze — a arătat Nguyen 
Van Hieu — au un efect ne
gativ asupra convorbirilor des
fășurate între reprezentanții 
G.R.P. și cei ai administrației 
de la Saigon, convorbiri al că
ror scop trebuie să fie asigu
rarea dreptului la autodetermi
nare al populației sud-vletna- 
meze.

*

PARIS 26 (Agerpres). — In 
suburbia pariziană Saint Cloud 
s-au desfășurat, luni, lucrări
le celei de-a treia ședințe a n 
cadrul consultărilor politice 
dintre delegațiile Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud și a Administrației de la 
Saigon.

S-a convenit ca o nouă în
trevedere a celor două părți 
să aibă loc vineri.

Succese ale forțelor 
patriotice cambodgiene

PNOM PENH 26 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al 
comandamentului militar al 
regimului de la Pnom Penh a 
anunțat că, în noaptea de du
minică spre luni, forțele patri
otice cambodgiene au obținut 
controlul asupra unor porți
uni ale Șoselei nr. 4 — impor
tantă arteră rutieră care leagă 
Pnom Penh-ul de localitatea 
Kompong Som. In cadrul a- 
cestei acțiuni, patrioții khmeri 
au atacat importanta poziție 
lonnolistă Stung Chay, aflată 
la numai 11 kilometri sud- 
vest de Pnom Penh, precum 
și alte cîteva, poziții inamice 
mai îndepărtate.

După cum informează agen
ția France Presse, importante 
operațiuni militare se desfă
șoară în regiunea Șoselei nr. 
2 și pe ambele maluri ale 
fluviului Mekong, in regiu
nea Neak Luong, unde trupe
le lonnoliste încearcă să se 
opună ofensivei lansate. în ul
timele zile, de forțele .patrio
tice. Alte acțiuni ale patrioți- 
lor au fost înregistrate în zo-r 
na capitalei provinciale Ta
keo și în diferite regiuni din 
sudul țării.

Acționînd în sprijinul tru
pelor lonnoliste, bombardiere 
strategice americane de tip 
„B-52" au atacat obiective de 
pe malul estic al fluviului 
Mekong.

sînt 
spe-

18 cm. Majoritatea 
foarte frumoase, dar 
cialiștii le prețuiesc cel mai 
mult pe cele în culori ce
nușii și cu petale groase, la 
care nu aspectul constituie 
principala calitate.

Congresul a coincis cu a- 
niversarea a 120 de ani de 
le realizarea (in Anglia) a 
primului hibrid de orhidee, 
care a generat pasiunea neo
bișnuită pentru această 
floare. A existat o vreme 
cînd pentru o singură orhi
dee se plăteau chiar inii de 
guinee (și atunci guineea 
valora mai mult decît 
2,65 dolari de astăzi).

cei

In locul vechilor hale 
centrale pariziene

PARIS 26 (Agerpres). — 
In locul vechilor halo cen
trale pariziene, recent des
ființate, se va înălța, într- 
un viitor destul de apropiat, 
Centrul francez pentru co
merț internațional, care va 
sluji drept loc de întruni
re reprezentanților econo
mici ai diferitelor țări.

Edificiul va ocupa un te
ren de 14 000 metri pătrațl 
și va fi situat la mai puțin 
de un kilometru distanță do 
actualul centru economic 
parizian. Construcția — 
proiectată în mare parte din 
fațade de sticlă, încadrate 
de structuri metalice ușoa
re — se va înfățișa privito
rilor ca un adevărat ..palat 
de cleștar'1 al secolului al 
XX-lea. Corpul cel mai înalt 
al ansamblului va avea o

întreprinderea, poligrafică Hunedoara

cotă maximă de 27 de me
tri și va adăposti, la nive
lul superior, o grădină de 
iarnă, apărată de pereți de 
sticlă. Alte numeroase 
rase, Ia diferite nivele, 
menajate tot ca grădini, 
precum și o serie de pisci
ne și de fîntîni arteziene e- 
tajate vor anima întregul 
sistem arhitectonic.

Lucrările Ia noua cons
trucție pariziană vor în
cepe în anul 1974, urmînd 
să se încheie în 1976, iar 
costul întregului edificiu es
te evaluat la 400 milioane 
de franci.

te-
a-

Celebra 
expusă

Pieta a fost 
din nou pentru 
public

26 (Agerpres).ROMA
Restaurată perfect după lo
viturile de ciocan pe care 
un iresponsabil i le-a apli
cat în urmă cu 10 luni, ce
lebra Picta a Iui Michelan
gelo a fost expusă din nou 
pentru public în capela Ba
zilicii Sf. Petru din Roma. 
Grupul statuar, care, după 
cîteva secole, reapare în 
splendoarea marmurei albe 
de Carrara, este protejat de 
trei pereți 
bilă, de o 
loelectrice 
sistem de 
balustradă 
publicului să se apropie la 
o distanță mai mică de opt 
metri.

de sticlă incasa- 
rețea de raze fo- 
conectată la un 
alarmă și de o 
care nu permite

Subunitatea Petroșani 40 396


