
Cincinalul înainte de termen /

O cerință expresă la ruina Uricani

Minerii de la Petrila răspund inițiativei

„Luna aprilie, luna 
de producție mârîtâ
La inițiativa „LUNA APRILIE SĂ FIE LUNĂ DE PRODUCȚIE 

MĂRITĂ PENTRU TOATE UNITĂȚILE MINIERE DIN VALEA JIU
LUI", pornită de către comuniștii de la Centrala cărbunelui Pe
troșani și mina Dîlja, s-au alăturat șitroșani și mina Dîlja, s-au alăturat și minerii de la E. M. Petrila. 
In adunarea activului de partid lărgit, care a avut loc de curînd, 
maistrul Gheorghe Cenaru, secretarul organizației de partid de 
ia sectorul II, a transmis angajamentul minerilor pe o perioadă 
mai lungă de timp. Ei se angajează să realizeze ritmic și să 
depășească sarcinile de plan, obiectiv ce se îndeplinește printr-o 
mai bună organizare a muncii, folosirea intensivă a timpului de 
lucru, ridicarea continuă a competenței profesionale prin cursuri 
de calificare, economii la consumul de materiale, întărirea disci
plinei, respectarea strictă a N.D.P.M. Aceste obiective sînt sus
ținute și de o întărire a disciplinei de partid, participarea la 
activitățile cultural-educative și politic-ideologice, comportarea 
în spiritul proiectului de norme etice care caracterizează viața și 
munca comunistului.

Prin toate acestea, colectivul de mineri, tehnicieni și ingi
neri de la E. M. Petrila își va aduce o contribuție substanțială 
la sporirea rezultatelor la extragerea cărbunelui din subteran 
și desfășurarea unei activități economice eficiente.

Pe drumul unor 
rezultate superioare

Un spectacol complex
și de calitate

Pe scena clubului muncito
resc din Aninoasa artiștii a- 
matori locali au dialogat, in
tr-un spectacol de mare di
versitate, cu cei din Petrila 
și Vulcan. A fost o verifica
re mai mult a posibilităților 
artistice existente în Valea 
Jiului și a talentului pe ca
re-1 are bogata mișcare de 
masă a amatorilor. Un mare 
număr de oameni au urmărit 
cu reală desfătare acest spec
tacol de mare întindere.

Fiecare club s-a concen
trat asupra acestei manifes
tări in așa măsură incit au 
creat adevărate surprize. Mai 
întîi au apărut fanfarele — 
Aninoasa (dirijor IOAN BA
RA), Petrila (dirijor VICTOR 
GAIER) și Vulcan (dirijor 
FRANCI SC ST RAM A), for
mații care se remarcă prin- 
tr-un permanent efort tehnic 
și artistic, in repertorii avind, 
alături de muzica specifică, 
și uverturi, arii din 
Singura 
muzical 
ului, a 
care a 
bilitate
„Codrule frunză galbină 
Th. Bratu. Dintre recitatori 
s-a detașat eleva GRETY MO- 
RARU (Vulcan), cunoscută 
de mai mult timp pentru ta
lentul cu care recită.

Din momentele brigăzilor 
artistice de agitație s-a des
prins atenția ce li se acordă 
acestor formații cu contribu
ții însemnate in procesul e- 
ducativ și de producție. „Se 
mai întimp/ă și așa" (Petri
la), „Cu cineamatorii la bri
gadă" (Vulcan), au arătat că 
pot fi în concordanță cu e-

venimentele și problematica 
unităților economice, că sînt 
incisive și eficiente prin în
țelegerea specificității artis
tic-educative a acestui gen 
spectacular.

In privința muzicii popu
lare fiecare club își are o 
personalitate a sa. Dacă la 
Petrila taraful e mai redus, 
nu-l împiedică totuși să cîn- 
te corect. VERONICA BOI.O-

Dialog pe aceeași 
scenă la Aninoasa

opere, 
formație corală, gen 
deficitar în Valea Ji- 
fost cea din Petrila 
interpretat cu sensi- 
și nuanțări reușite 

de

Și colectivele de mineri de 
la E.M. Lonea răspund cu 
însuflețire chemării la în
trecere lâhăătă peiitru a îh- 
tîmpina ziua de 1 Mai cy 
succese de prestigiu, făcînd 
din nou dovada abnegației 
și hărniciei lor depuse pe 
frontul cărbunelui. Bilanțul 
realizărilor pe care harnicii 
mineri ai acestei exploatări, 
le raportează la zi în aceas
tă lună (sectorul I 4- 866 to
ne, sectorul II 4- 272 tone, 
sectorul III 4- 998 tone și sec
torul V 4- 570 tonejsînt bu
ne. Dar colectivul de la Lo
nea este hotărît să-și dez
volte succesele.

După cum am aflat de la 
tov. Andrei Colda, secreta
rul comitetului de partid al 
minei, ieri a avut loc o dis-

cuție la nivel de conducere 
cu șefii de sectoare și secre
tarii organizațiilor de partid 
de la sectoare, iri care au 
fost stabilite principalele o- 
biective ce vor constitui li
nia coordonatoare a activi
tății la fronturile de lucru. 
Astfel se va pune un accent 
deosebit pe aprovizionarea 
locurilor de muncă cu ma
teriale suficiente, pe întări
rea disciplinei salariaților, 
pe folosirea intensivă a ca
pacităților de producție a- 
flate în dotare cît și pe asi
gurarea unei asistențe teh
nice competente - obiecti
ve care, odată realizate, vor 
plasa neîndoielnic mina Lo- 
nea pe făgașul realizării u- 
nor indicatori economici de 
înaltă eficiență.

Acordarea unei atenții sporite, 
responsabile, indicatorilor 

calitativi ai proiuefiei!

HAN, DUMITRU Pt$U, trans
mit cu mult succes frumuse
țea și puritatea melodiilor 
populare intrînd de acum 
printre cei mai buni soliști 
din municipiu. Taraful din 
Vulcan, dirijat de prof. VA- 
SILE REPEDE, are stil, acu
ratețe și armonie excelentă, 
o prezentare de cea mai bu
nă calitate. In această latu
ră, la Vulcan s-au făcut foar
te mari progrese. In aceeași 
măsură trebuie apreciați 
artiștii MINA CERBU 
GHEORGHE URSU. Această 
formație poate susține spec
tacole independente și foarte 
reușite. Și taraful Aninoasei, 
transmițînd o notă de mai 
mare prospețime folclorică, 
a progresat. VIORICA FO- 
DOR este o solistă cunoscu
tă și apreciată de mai mult 
timp, bună interpretă a lini
ei melodice populare ; NICO- 
l.AE AGĂLEANU e la fel de 
autentic („Sus pe Valea Jiu
lui" și „Eu sînt fecior de pe 
Jii" cu texte care-i aparțin).

Deosebirile de stil au fost

și 
si

și mai evidente in grupurile 
vocale care au interpretat 
cîntecul „Ciobănaș cu trei 
sute de oi“ cel ce a permis 
aceste diferențieri. Cel din 
Petrila cîntă o melodie mai 
stilizată, impresie și mai pu
ternică la cel din Vulcan ; 
grupul vocal din Aninoasa e 
mai apropiat de naturalețea 
populară. Dar toate trei sînt 
valoroase și trebuie menți
nute pentru a-și forma un re
pertoriu mai larg. Elementul 
de stil a fost prezent și în 
dansul popular. Formația din 
Petrila (4 perechi, instructor 
D. Pîșu) are posibilități mul
te, urmărind pasul de dans 
local („Momîrlăneasca"); cea 
din Vulcan
— instructor 
list ruj au
prezentare 
lentă, cu elemente coregrafi
ce străine, dar mai spectacu
loase (e o formație' foarte 
bună, sigură și cu o frumoasă 
evoluție); formația din Ani
noasa (12 perechi) a fost cea 
mai autentic locală, care a 
îneîntat publicul. Am remar
cat, mai ales la formațiile 
din Aninoasa și Vulcan, ele
mente de plăcută virtuozitate 
care demonstrează ce posibi
lități coregrafice și muzicale 
se află pe lîngă cluburi.

In privința muzicii ușoare 
o plăcută surpriză ne-a ofe
rit-o clubul din Petrila, cu o 
formație 
stil pop. 
detașat 
(care va 
și în mișcarea scenică, adec-

T. SPATARU
(Continuare în pag. o 3-a)

(12 perechi 
Mihai Ca- 

o frumoasă 
scenică, exce-

de bună calitate, de 
Dintre soliști s-a 
ADRIANA RADU 

trebui să progreseze

Construcții metalice pentru 
noile obiective miniere

Colectivul atelierului de 
confecții metalice din cadrul 
Șantierului Valea Jiului al 
T.C.M.M. a produs în primul 
trimestru al anului 1973, 129 
tone de diverse construcții. 
Cu 5 zile înainte de încheie
rea trimestrului au fost ex
pediate loturilor Petrila și 
Lupeni 59 tone de confecții. 
Printre acestea s-au numă
rat impozanta estacadă pen
tru alimentarea cu energie e- 
lectrică a minei Petrila exe
cutată de brigada condusă de 
Ilie Iepure, două culuare me
talice pentru aripa nouă, afla
tă în construcție, a Secției de 
preparare a cărbunelui Lu
peni, cîțiva piloni de susține
re pentru ramura 4—5 a fu- 
nicularului de la Lupeni și o 
cale de rulare realizate de 
brigăzile de lăcătuși ale 'ui 
Dionisie Sporea și Iacob Ni- 
coară sub permanenta și com
petenta îndrumare a maistru
lui principal Ion Vîlcu. Toate 
aceste confecții au fost execu
tate și expediate la 
de amplasare înainte 
menele fixate și în 
Realizarea lor la timp 
nit posibilă, pe lîngă 
niile colectivului 
datorită sprijinului mai activ și 
acordat cu mai multă promp
titudine de compartimente
le de aprovizionare și tehnic 
de la șantier.

In această lună eforturile 
colectivului atelierului sînt 
concentrate tot asupra con
fecțiilor metalice pentru lotul 
din Lupeni. Ne străduim să 
întîmpinăm ziua de 1 Mai cu 
sarcinile de plan realizate îna-

inte de termen, în condiții de 
calitate ireproșabile, astfel 
contribuind la crearea premi
selor pentru punerea în func
țiune a noilor obiective mi
niere.

Ion RONCEA 
corepondent

In urma aplicării, la E. M. 
Uricani, a măsurilor adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie a.c. 
și a prevederilor Decretului 
Consiliului de Stat privind 
normele unitare de organizare 
a unităților economice, la mai 
puțin de trei locuri de muncă 
revine un maistru în timp ce 
pînă acum un asemenea ca- 
dru-cheie al organizării ex
tracției trebuia să supraveghe
ze cinci fronturi de lucru. 
Este unul dintre rezultatele 
concrete care atestă convingă
tor oportunitatea și eficiența 
acțiunii de perfecționare și 
raționalizare a structurilor e- 
conomice.

Analiza și dezbaterile adu
nării activului de partid lărgit 
de aici au ilustrat adeziunea 
Unanimă a comuniștilor, a în
tregului colectiv la măsurile 
de importanță capitală pentru 
perfecționarea vieții noastre 
economice și sociale.

— Apropierea cadrelor ingi
nerești și tehnice de producție, 
de abataje se va resimți cu 
siguranță în îmbunătățirea 
organizării muncii, în dirijarea

și controlul mai eficient al 
fronturilor de lucru, și-a ex
primat opinia tov. ing. Eme- 
rik Kovacs, directorul tehnic 
al minei. Eficiența economică 
a noastră, pe care o obținem 
nu e nici pe departe la nivelul 
sarcinilor care ne stau în față. 
Prețul de cost îl avem depășit

; ’.T ■ '. -'A'

Adunări ale 
activelor

de partid lărgite
■

pe trimestrul I cu peste 30 
lei/tonă, o producție de 10 000 
tone am pierdut-o prin faptul 
că nu respectăm indicatorul de 
calitate. Personalul tehnico- 
ingineresc nu a dovedit sufi
cientă preocupare pentru vii
torul minei, nu a tratat cu 
toată răspunderea problema 
pregătirilor, a asigurării capa-

cităților de producție pe mîine. 
A rezolva o problemă tehnică 
într-o ănumită perioadă este 
un minimum de sarcină pen
tru pregătirea noastră la care 
trebuie să răspundem ! Impe
rativul ca atare se impune ex
tins și la cadrele medii tehni
ce.

In cuvîntul lor, șefii de bri
gadă Gheorghe Nistor și Ște
fan Neagu au subliniat faptul 
că în cadrul aplicării măsuri
lor de raționalizare a efecti
velor — real sprijin pentru 
activitatea desfășurată de cei 
de la fronturi — va trebui a- 
nalizată cu atenție și situația 
regiei, modalitatea de cointere
sare, de stimulare a acesteia. 
„De ce nu se manifestă inte
resul care trebuie pentru ac
tivitatea de investiții ? —
a întrebat primul. Să se asi
gure toate condițiile pentru ca 
execuția acestora să se facă în 
ritmul prevăzute și Ia calita
tea necesară. Linia de front 
de miine de asta depinde!“. 
Că șeful de brigadă are drep-

Mai curat, 
mai frumos
La inițiativa comitetului de 

femei al orașului Uricani, în 
frunte cu neobosita Maria Pa- 
talita, un grup de femei s-a 
alăturat celor mai activi gos
podari ai orașului în acțiunea 
de curățenie și înfrumusețare 
din această primăvară. „înar
mate" cu greble, mături și 
cazmale E. Monoly, R. Hirșo- 
vescu, G. Paraschiv, E. Rindi- 
teanu, M. Trasnady, E. Kolo- 
man, S. Pîrvan, L. Lăpădatu 
și I. Kraișeveta au „asaltat" 
cele două parcuri de lîngă 
consiliul popular al orașului 
și zonele verzi din împrejuri
mile blocurilor în care locu
iesc. In cîteva ore, totul a fost 
greblat și curățat, iar ronduri
le au fost săpate și completate 
cu pămînt vegetal în care vor 
fi sădite florile orașului.

In zilele următoare, acțiunea 
de curățenie și înfrumusețare 
a fost continuată de deputății 
I. Geană, I. Frunză și alții, de 
zeci de cetățeni care au urmat 
drumul acestora.

Duminică, pe scena Casei de 
cultură din Hunedoara, în pre
zența unui public generos for
mat din pionieri, cadre didac
tice și părinți veniți să asiste 
la o confruntare dintre pionie
rii municipiului Petroșani și cei 
din municipiul Hunedoara, a 
avut loc un concurs „7 X 7", 
organizat din inițiativa Consi
liului județean Hunedoara al 
Organizației pionierilor în co

Valea Jiului, emoții în rîndul 
conducătorilor. Primele între
bări sînt adresate de pionierii 
din Hunedoara celor din Pe
troșani. De la masa juriului se 
anunță timp de gîndire un 
minut pentru fiecare răspuns. 
Reprezentativa noastră nu dă 
semne de neliniște. Așteaptă 
cuminte să se scurgă timpul de 
gîndire și, cind conducătorii 
delegației se gîndeau la bila

„7 x 7 66

ia Hunedoara

Tr. MORAR

(Continuare în pag. a 3-a)
Ilie COANDRAȘ, 

corespondent
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locurile 
de ter- 
grafic. 

a deve- 
străda- 

atelierului,

I 
I

La mina V ulcan — frunta
șă pe Valea Jiului, după pri
mul trimestru al acestui an 
hotărîtor pentru realizarea 
cincinalului înainte de ter
men — discutam cu inginerul 
Ioan Vișap despre modul în 
care s-a muncit, despre stră
dania și hărnicia oamenilor, 
despre sprijinul permanent 
și competent acordat brigă
zilor — pe toate cele patru 
schimburi — de către perso
nalul tehnico-ingineresc, des
pre aportul muncii politice 
de masă în obținerea rezulta
telor pozitive binecunoscute. 
Inginerul V ișan vorbea calm, 
cu acel aer de mulțumire pe 
care ți-1 dă succesul, dar in 
același timp apăsa puternic 
și înciudat pe cuvintele lip
suri, carențe care au existat 
și au frînat oarecum activita-

tea în abataje. In vorbele sa
le reveneau nume de oameni, 
laptele lor, hotărîrea comu
nă a minerilor vulcăneni de 
a munci mai bine în continu
are.

ești prezent, apreciază singur 
activitatea compartimentului 
pe care-1 conduci.

Cu vădită modestie, 
strut Traian Gherman, 
sectorului transport al

mai- 
șeful 
E.M.

dul muncii minerilor. Acești 
oameni — peste 600 la nu
măr — alcătuiesc o verigă 
importantă in complexul an
grenaj al producției de căr
bune ; de modul în care ac

Sesiunea Comisiei
nomice a O.N.U. pentru 
Asia și Extremul Orient.

Acțiuni ofensive ale pa- 
trioților cambodgieni.

încheierea lucrărilor A- 
dunării Generale a O.S.A.

Faptul divers pe glob.

neagră, din echipaj se ridică 
un pionier, se apropie de mi
crofon și cu multă siguranță 
răspunde corect aducînd echi
pajului 
albă și 
ti ga rea

Rînd 
adresează reciproc 
Pionierii celor două echipaje 
se frămîntă, se gîndesc, se con
sultă și reprezentativa munici
piului Petroșani acumulează 
bilă cu bilă albă depășind ori
ce așteptări; Spunem aceasta 
fiindcă, spre 
prezentativa 
era formată 
toate școlile 
lea Jiului a fost 
de un echipaj de la o singură 
școală - Școala generală nr. 1 
Petroșani.

Și, în sfîrșit, ultimele două 
probe care nu mai pijteau 
schimba cu nimic soarta con
cursului — proba de perspica
citate care ne aduce prima și

laborare cu inspectoratul școlar 
județean în vederea selecționă
rii celor mai buni pionieri pen
tru confruntarea cu municipiul 
București din vara anului aces 
ta.

Concursul are scopul, con 
form regulamentului, de a an 
trena pionierii claselor V-VII 
într-o confruntare stimulatoa'e 
a cunoștințelor și deprinderile' 
practice și fizice.

Sorții au fost mai vitregi cu 
noi fiindcă trebuia să 
plasăm la Hunedoara 
prin tradiție, terenul 
să-și spună cuvîntul. 
a fost așa, au cîștigat 
buni.

înainte de a da rezultatul, 
să dăm citeva amănunte din 
tabăra noastră. Emoții, ca la 
orice concurs, dar emoțiile 
parcă dispar înainte de start. 
Prima probă, de sport, și prima 
bilă albă pentru repezentanții 
noștri care cîștigă proba apli- 
cativ-sportivă cu un avans de 
nouă secunde față de echipajul 
Hunedoarei.

Urmează în ordine probele 
de tehnică, cultură generală și 
artistică. Din nou emoții în rîn
dul delegației noastre care do
rea să cîștige confruntarea 
pentru prestigiul școlilor

cea de a doua bilă 
multă încredere în cîș- 
concursului.
pe rînd, echipajele își 

întrebări.

ne de- 
unde, 

trebuie 
Dar nu 
cei mai

ciente de materiale, ne-am 
preocupat să avem piese de 
schimb, ne-am străduit să 
îngiijim mai bine mașinile, 
realizînd și importante eco
nomii. De exemplu, prin utili
zarea rațională a locomotive
lor, în 1972 am înregistrat e- 
conomii de carburanți și lu- 
brifianți în valoare de 180 000 
lei. Această importantă acți
une de economisire a materi
ilor prime, materialelor, ba
nilor și timpului — sublinia
tă cu pregnanță de către se
cretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 —

deosebire de re- 
Hunedoarei, care 

de pionieri din 
municipiului, Va- 

reprezentată

Dan VRÎNCEANU
(Continuare în pag. a 3-a)(Continuare in pag. a 3-a)

rn
de cei de la Dumitru CORNEA, 

activist 
al Consiliului municipal 

al Organizației pionierilor
avut o iarnă 
în anotimpul 

a-

Partea de contribuție a celor de la transport
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— Nu contest nimic din ce
le spuse, tovarășe inginer, 
dar pe noi, cei de la trans
port, ne-ați cam uitat — in
terveni un bărbat robust, ca
re intrase pe neobservate în 
birou.

— Nicidecum, tovarășe 
Gherman. Tocmai acum ur
mați la rînd, dar, pentru că

Vulcan, a ținut să remarce 
strădania muncitorilor așa- 
ziși auxiliari — de la întreți
nerea electromecanică, depo
zite, transporturi ■— care asi
gură aprovizionarea cu mate
riale, piese de schimb, vago- 
nete a fronturilor de lucru, 
care transportă la ziuă și 
spre uzinele de înnobilare ro-

ționează ei depinde în mare 
măsură realizarea sarcinilor 
atît de către minerii de 
pregătiri, cit și 
producție.

— Deși n-am 
grea, am intrat
friguros bine pregătiți — 
preda tovarășul Gherman. 
Ne-am asigurat rezerve suii-

organizat întregului 
tineret la terenurile și

Acces 
nostru 
sălile sportive !
Rubrica „Pe urmele semnale
lor critice ale ziarului" 
Cronica meciului de fotbal Di
vizia C, Știința Petroșani 
Bocșa

POPICE, DIVIZIA A : O no
uă victorie a Jiului Petrila 
La rubrica DIN COLȚUL 
TRIBUNEI : Satisfacții de du
minică
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Să traducem în viață Hotărîrea Plenarei C.C. ai P.C.R. privind
dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului !

Acces organizat întregului nostru tineret
la terenurile și sălile soortive!

Una dintre condițiile de 
majoră importanță ale desfă
șurării ud ample activități 
sportive, după cum s-a subli
niat, cu distincție, in Hotâri- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R cu 
privire la dezvoltarea conți 
nuă a educației fizice și spor
tului, este BAZA MATERIA
LĂ Hotărîrea forumului su
perior al partidului, precum 
și întreaga presă subliniază, 
cu preponderență, necesitatea 
folosirii INTENSE a TUTU
ROR bazelor sportive exis
tente, prin acordarea ACCE
SULUI ORGANIZAT al între
gului tineret la terenurile și 
sălile de sport. Marea datorie 
ce revine comitetelor execu
tive ale consiliilor populare, 
sindicatelor, organizațiilor de 
tineret și celor sportive nu 
se rezumă însă la aceea — 
cum, superficial, pe alocuri 
mai este înțeleasă — de a face 
astfel ca de acum înainte, să 
admită pătrunderea in stadioa
nele existente, pe toate bazele 
sportive a cit mai mulți ti
neri. Aceasta e o cerință ce 
se subînțelegea și pînă acum, 
dinainte. Educația fizică — și 
aoest lucru credem că ii cu
nosc bine toți factorii cu sar
cini precise pe linia educării 
multilaterale a maselor, a tu
turor oamenilor muncii — 
este o parte componentă a 
educației comuniste. Ea tre
buie să servească interesele 
statului, ale oamenilor muncii, 
în vederea desăvârșirii socie
tății noastre socialiste. Creș
terea producției socialiste este 
determinată de activitatea oa
menilor, de pregătirea lor din 
toate punctele de vedere, pre
gătire ce se poate realiza nu
mai printr-o educație multi
laterală. Pregătirea oameni
lor pentru .muncă este un 
proces complex, care presupu
ne dezvoltarea multilaterală 
a capacităților lor fizice și 
spirituale, Ia care își aduce 
partea sa de contribuție și

cducațiu fizică. Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R., prin
tre altele, formulează clar 
scopul educației fizice — a- 
ccla de a forma cetățeni ac
tivi și conștienți, multilateral 
dezvoltați, sănătoși, plini de 
viață, neînfricați în iața greu
tăților, a unor constructori 
bine pregătiți pentru o mun
că de înaltă productivitate. 
De aici, firesc, decurge prin
cipala datorie a tuturor ce
lor interesați de atingerea țe
lurilor politicii partidului 
nostru — educarea comunis
tă a tuturor oamenilor mun
cii, aceea de A INTENSIFICA 
ACȚIUNILE DE AMENAJA
RE A BAZELOR SPORTIVE 
complexe, simple, a zonelor 
de agrement, a spațiilor de 
joacă și sport pentru copii și 
tineret. Cu temei și deosebi
tă înțelegere, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
timpul recentei sale vizite Ia 
Institutul Proiect-București, 
s-a oprit — și nu în treacăt 
— și asupra 
me. Avem, se 
tive, numărul 
timii ani, în
crescut simțitor.
Plenarei precizează însă 
acestea nici pe departe 
corespund menirii 
re au fost create,
celor ce pășesc în incinta tu
turor terenurilor noastre e 
încă mic, mult prea mic...

Pornind de la aceste baze 
teoretice, de la cerințele ce 
stau în fața factorilor inte
resați de dezvoltarea educa
ției fizice și a sportului, să 
vedem, în cele ce urmează, 
care este situația bazelor spor
tive ale municipiului nostru, 
ce SE CERE întreprins pen 
tru ca acestea să răspundă 
integral DESTINAȚIEI lor, 
scopului pentru care au fost 
amenajate.

acestei proble- 
știe, baze spor- 
acestora, în ul- 
întreaga țară a 

Hotărîrea 
că 
nu 
capentru

Numărul

5

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

< O.  ■ 4 '

,,Ministerul Turismului are în preocupările 
sale dezvoltarea permanentă, corespunzător so
licitărilor, a bazei materiale destinate acțiuni
lor turistice41...

Ca urmare a semnalelor critice înregistrate în articolul 
„Să asigurăm condiții pentru practicarea turismului de masă 
în Valea Jiului" {publicat în „Steagul roșu" nr. 7270 sub în- 
semnătura inginerului Aurel Dula), am primit două răspun
suri — de la Ministerul Turismului (Direcția turism intern 
— personal, învățămînt) și de la Oficiul județean de turism 
Hunedoara — Deva. Ce ni se comunică ?...

o precizare, 
prima oară 
coloanele a- 

BAZELE 
IN

SINT 1N- 
NIVELUL 

Responsabili-

Dimpotrivă, 
fotbalului prac- 
actual e bun. 
Terenul însă...

„In județul Hunedoara 
se specifică în răspunsul Mi
nisterului Turismului —- în 
următorii ani, sînt prevăzute 
a se da în folosinței diverse 
obiective turistice, din fon
durile centralizate, cum sînt : 
un hotel în stațiunea Ge-oa- 
giu băi, amenajarea castelu
lui Orlea - - Hunedoara ca 
motel. Nu sînt prevăzute 
fonduri pentru extinderea ca
pacității de cazare în cabane.

In ceea ce privește cele
lalte probleme menționate 
de dv., am transmis dispozi
ții Oficiului județean de tu
rism Hunedoara — Deva, în 
sensul de a acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii acti
vității privind sectorul caba
ne din subordinea sa- Astfel, 
Oficiul județean de turism 
urmează să adopte, de urgen
ță, măsuri în vederea cu
noașterii și dezbaterii tutu
ror aspectelor negative sem
nalate, cu salariații ce lu
crează în sectorul cabane, 
stabili ndu-se sarcini și ter
mene pentru remedierea de
ficiențelor ; aprovizionării rit
mice a cabanelor cu produse
le alimentare necesare, asi- 
gurindu-se nivelul prevăzut 
de sortimentul minimal obli
gatoriu pe fiecare unitate in 
parte ; afișării în toate caba
nele a Regulamentului de or
dine interioară și aplicarea 
de sancțiuni responsabililor 
de cabane care nu respectă 
regimul de odihnă și liniște 
din cabane ; sprijinirii filia
lei de turism Petroșani cu un 
număr sporit de autocare și 
microbuze pentru excursiile 
organizate in grup în aceas
tă zonă turistică.

Referitor la problema refa
cerii și revizuirii marcajelor 
din zona masivului Paring, 
am indicat Oficiului județean 
de turism Hunedoara — De
va, principalul beneficiar al 
traseelor turistice, să inter
vină pe lingă consiliul popu
lar județean și să sprijine a- 
ceastă acțiune, care a fost 
începută din toamna anului 
1972, urmind a fi continuată 
în acest an".

★
,,Cai,anale pe care le avem 

administrare — se spune 
răspunsul O.J.T. Hunedoa- 
— sînt, în majoritatea ipr, 

; construcție veche și t:u 
ce-

Unit-a tea

în 
în 
ra 
de 
corespund, în totalitate, 
rințelor turiștilor.

noastră face mani eforturi fi
nanciare pentru a le menține 
la un grad de confort cît de 
cit corespunzător. Unele din
tre aceste unități vor fi însă 
complet renovate, cum este 
cazul cabanei Rusu, astfel că 
sezonul cald o va găsi cores
punzător pregătită spre a pri
mi turiștii.

Așa cum rezultă din docu
mentele de partid, toate uni
tățile economice trebuie să 
fie rentabile (să nu lucreze 
cu pierderii), indicație 'valaoi- 
lă și pentru cabanele noastre, 
amplasate în zona montană 
a județului.

Tocmai în acest scop, filia
lele noastre, care au în sub
ordine directă aceste unități, 
organizează diferite acțiuni 
prin care să încerce să le 
rentabilizeze, deoarece la a- 
ceastă dată toate cabanele 
noastre lucrează cu pierderi.

Este adevărat că numărul 
de turiști care vizitează a- 
ceste unități este foarte mic, 
dar acest lucru se datorește 
în mare măsură și altor fac
tori, cart au posibilitatea să 
facă o largă mobilizare in 
rîndui tinerilor, a salariați-’ 
lor, etc. pentru practicarea 
turismului, dar nu o fac. U- 
niitățile noastre de turism lu
crează cu un număr restrîns 
de salariați și nu pot avea 
o prea mare influentă în rîn
dui marelui public. Țot ceea 
ce se face în cadrul unității 
noastre (propagandă, depla
sări în unități etc,) este prea 
puțin (!) pentru a duce 
creșterea rapidă 
de turiști care 
meție în munți.

In ceea ce ne 
vom depune în 
eforturi pentru a face cunos
cută frumusețea munților 
noștri și de a îmbunătăți în 
continuare condițiile de con
fort la cabanele din subordi
ne.

In următorii ani, Ministe
rul Turismului, va finanța 
construirea de noi unități de 
cazare și masă în zona Rete
zat și Paring, care vor între
gi baza materială pusă la dis
poziția turiștilor (I !).

Considerăm acest arti
col ca binevenit șl ne însu
șim tot ceea ce ne aparține, 
cu referire la unitățile din 
subordinea oficiului nostru, 
asigurîndu-vă încă o dată că 
vom depune tot etortul pen
tru înlăturarea neajunsurilor 
ce mai persistă încă în 
ceasta direcție".

De la început, 
pe care nu este 
cînd o facem în 
cestei pagini: 
SPORTIVE EXISTENTE 
MUNICIPIU NU 
TRETINUTE LA 
CERINȚELOR,
tatea celor ce au PRIMIT în 
dotare baze sportive și ne re
ferim, în special, la cele ve
chi, aparținînd asociațiilor 
sportive sindicale) nu a fost 
înțeleasă, ani de-a rîndui, sau 
a fost ignorată... Să trecem, 
succint, în revistă cîteva ase
menea baze sportive. De la 
Lonea la Uricani. Arena spor
tivă „Parîngul" din Lonea, de 
cel puțin un deceniu, se men
ține la același standard de 
„viață". „îmbunătățirile" ca
re se aduc, aproximativ anual, 
tribunei și împrejmuirii sînt 
de „dimensiunile" unor... com
pletări de seînduri putrezite 
sau legării, cap la cap, a sîr- 
mei deteriorate. Terenul de 
joc e acceptabil, mereu accep
tabil, pentru că... așa s-a ni
merit solul pe care a fost a- 
menajat. Vestiarele nu... su
portă renovări. „Merge" și-a
șa I Pretenții în continuă des
creștere. Popicăria a stat, a- 
nul trecut, luni în șir, într-o 
stare de... plîns. Ca și cînd 
n-ar mai fi fost necesară ! A- 
cum, în sfîrșit, i-au schimbat 
„fața". Era necesar. Popicarii 
loneni încep să se reafirme...

Stadionul „Minerul" din 
Petrila aparține A.S. Jiul (a- 
sociație a E.M. Petrila). Apar
ține, dar de folosit îl folosea 
(și-l folosește încă) A.S. Pre
paratorul Petrila, bineînțeles 
atunci cînd A.S. Jiul nu-1 în
chiriază altcuiva — fotbaliști
lor sau rugbiștilor „secunzi" 
de la Știința Petroșani, de 
exemplu. Cine-1 întreține in
să ? Cu intermitențe, atunci 
cînd au vrut și cînd ie-a 
necesar, l-au întreținut 
părătorii. Fără a simți 
că ceva îți aparține, nu 
să-ți dai tot interesul pentru 
a-i determina prosperitatea ! 
Starea terenului e jalnică. La 
fel — cea a instalațiilor afe
rente. Sala de sport din Pe
trila a fost, nu rareori, gazdă 
falnică doar a unor baluri sau 
nunți. Niciodată luptătorii din 
localitate nu au fost mulțu
miți de modul cum este în
treținut acel spațiu al lor a- 
tît de mărinimos (în fostul 
local al restaurantului „Tran
silvania")... Pentru regenera
rea gazonului stadionului 
„Jiul" din Petroșani, se chel
tuiesc, anual, sume importan
te de bani. Situația se menți
ne însă aceeași. „Prea . mulți 
îl bătătoresc" ! — spun 
candidă justificare cei ce 
fiecare vară îi trimit pe 
prezentanții Văii Jiului in 
vizia A să se antreneze... aiu
rea, pentru că terenul se re- 
gazonează. Da, pentru că tere
nul de alături, cel auxiliar, 
nu e băgat de nimeni in sea
mă. Nu e bun decît pentru 
antrenamentul „piticilor", 
tocmai cei care ar merita și 
ei un tratament mai acătării, 
spre a prinde din plin gustul 
fotbalului autentic. Stă așa, 
de ani de zile, acest teren, i- 
nutil cînd ar putea fi adus 
la pretențiile măcar ale unor 
antrenamente ale „celor mari"! 
Se jinduie, aici, ia Jiul Pe
troșani, după suporteri. își 
doresc mai-marii clubului cit 
mai mulți membri susținători 
ai echipei de fotbal. Dar, poa
te oferi clubul — așa cum o 
face de exemplu, Dinamo Bu
curești — celor ce plătesc lu
nar o cotizație, dreptul de a 
folosi, pentru propria lor des
tindere și recreere, pentru o 
oră, două, o parte a terenuri
lor, a dotării clubului ? Nu ! 
Poate folosi oricine dorește 
terenul de tenis, pe cel 
handbal, pe cel auxiliar 
fotbal sau pistele de atletism? 
Nu. Nici CHIAR DACA AR 
FI MEMBRU SUSȚINĂTOR 
AL ECHIPEI DE FOTBAL. 
De ce ? Cine știe...

Mai departe! La Aninoasa, 
în incinta arenei, parcă te-ai 
afla in lunca Dunării, după 
retragerea apelor. Mocirlă, 
pînă la genunchi. Tribuna — 
o ruină... La Vulcan, cîndva, 
lucrurile stăteau tot cam așa. 
Acum după o suită de rea- 
menajări și după construirea 
unei baze sportive cu aspect 
ceva mai apropiat de ceea ce 
se cere, parcă plutește un aer 
nou de-asupra sportului 
aici... Lupeniul, cîndva cu 
chipă de fotbal în divizia 
nu dispune de un stadion ne-

Jiul 
Petroșani — 
TEBA Arad

7-1

a-

ice, divizia A

0 nouă victorie a Jiului Petrila
a 

A,

fost 
pre- 
insă 
poți

cu 
în 

re- 
ui-

de 
de

corespunzător, 
pentru nivelul 
ticat aici, cel 
e foarte bun.
<u toate îmbunătățirile care
i se aduc, creează încă difi
cultăți in conducerea balonu
lui. Există aici, Ia Lupeni, în
cetățenită concepția că întîi 
să vină bunele rezultate și a- 
poi să ceară „beneficiarii" 
condiții mult mai optime. In
tr-un fel, poate nu e rău. Dar, 
cînd nici cuantumul minimu
lui de condiții nu este asigu
rat, e penibil să... strigi lo
zinci I Nu de tribune accepta
bile și de vestiare cu pereți 
albi pentru... arbitri au ne
voie, în primul rînd, cei ce 
fac sport în Lupeni! Au ne
voie de terenuri! Cea mai 
mare problemă pentru orga
nizatorii sportului duminical, 
în Lupeni, e programarea me
ciurilor. Atîtea echipe, să joa
ce pe un singur stadion !...

La Uricani, terenul de zgu
ră al „stadionului" (așa i se 
zice, stadion) oferă... doar pa- 
cienți chirurgilor. De altceva 
nu-i bun !

Dacă adaugăm tuturor
cestor baze sportive pe cele 
școlare — întrucîtva mai bi
ne întreținute, dar nu prea 
folosite, aici de primăvara 
devreme și pînă toamna tîr
ziu, voia bună și mișcarea 
continuă nu ar trebui să lip
sească — avem imaginea fi
delă a întregii noastre dotări 
sportive. Numeric — cores
punzătoare, deci, dar cu largi 
posibilități de extindere. Lo
curi pentru amplasarea u- 
nor noi și noi baze sportive 
simple există. Această certi
tudine ne-a fost întărită nu o 
dată la consiliile populare o- 
rășenești. Micile și marile în
treprinderi de pe raza muni
cipiului, ai căror salariați do
resc și TREBUIE să facă sport, 
dacă fac doar puține eforturi 
spre a CĂUTA, vor și găsi po
sibilități de amenajare a unor 
noi baze sportive, ale lor, pro
prii. Așa cum și edilii orașe
lor găsesc, dacă vor, locuri 
pentru amplasarea unor spa
ții de joacă, cu instalațiile de 
rigoare, pentru copii! Tine
ret entuziast, gata să preste
ze ore întregi de muncă pa
triotică în folosul dezvoltării 
lui armonioase, pentru cons
truirea unor baze sportive, e- 
xistă în orice întreprindere...

AVEM DATORIA de a a- 
trage înspre sport întreaga 
masă de tineret. Avem dato
ria de a deschide porțile sta
dioanelor, bazelor sportive 
existente, tuturor celor ce do
resc să-și desăvjrșească per
sonalitatea, să devină adev.ă- 
rați constructori ai societății 
viitorului. Există un întreg 
arsenal de posibilități pentru 
ca acest tineret, pentru ca 
toți cei ce iubesc sportul să-1 
practice organizat. Cei ce se 
ocupă cu coordonarea, cu or
ganizarea manifestațiilor spor
tive, a acțiunilor sportive de 
orice gen, le cunosc. E ne
voie, însă, de preocupare. De 
preocupare asiduă, intensă, 
gîndită, e nevoie de căutări! 
Consiliile asociațiilor sportive 
mici, mijlocii și mari, respon
sabilii sportivi din cadrul co
mitetelor sindicale din între
prinderi și instituții e nece
sar să-și trăiască cu adevărat 
viața. Să-și revizuiască meto
dele de muncă, să se smul
gă 
cu 
dă 
lor
rece al acestei primăveri ca
pricioase să Ie alunge „fier
bințelile" și plictisul ! Hotă
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și 
sportului, document de mare 
importanță pentru întreaga 
problematică a sportului ro
mânesc, trebuie să exercite a- 
supra tuturor celor ce doresc 
prosperitatea sportului acestor 
meleaguri, o puternică și bi
nefăcătoare influență. Amplul 
program de lucru care este 
această 
celent 
cei ce, 
slujesc
tivă. Și care, acum, au 
torirea de onoare și de 
răspundere de a traduce 
viață prevederile acestei im
portante Hotărîri I La lucru, 
deci I

Reprezentantele munici
piului nostru în campiona
tul diviziei B la handbal fe
minin au primit, duminică, 
replica colegelor lor de în
trecere 
nen tele 
tîlnirea 
ninsoare puternică, terenul 
fiind acoperit cu un strat 
de zăpadă îmbibat cu apă, 
care a impietat oarecum 
asupra bunei desfășurări a 
jocului. Elevele profesorului 
Peter Mara au practicat un 
joc de bună factură tehni
că, au exercitat un presing 
permanent, pe tot parcursul

din Arad, compo- 
formației TEBA. In
s-a disputat pe o

In antepenultima etapă 
campionatului diviziei 
popicarii petrileni au susți
nut, pe teren propriu, o întîl- 
nire în compania echipei Spar
tac Satu Mare. Victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 
5 065 p.d. la 4 733 p.d., deci la 
o diferență de 332 popice.

Cu succesul obținut în acest 
joc, reprezentanții Văii Jiu
lui și-au asigurat cu certitu
dine calificarea pentru turne
ul final, unde cele mai bune 
șase echipe (cîte trei din 
fiecare serie) se vor întîlni, 
pe o arenă neutră, în vede-

rea desemnării campioanei pe 
1 973.

Revenind la comportarea ju
cătorilor petrileni în partida 
cu Spartac Satu Mare, trebuie 
să scoatem în evidență fap
tul că pentru prima oară în 
formație au fost introduși 
doi juniori (V. Miclea și I- 
Popa) și spre satisfacția lor 
și a instructorului Ioan Che- 
recheș, ambii s-au comportat 
bine, obținînd 834 p.d. și 841 
p.d. Iată și rezultatele celor
lalți patru componenți : Mihai 
Tiiriik — 887 p.d., Ion Biciuș- 
că — 877 p.d., Iosif Balog —

816
810

p.d. și Eugen Ghirciș — 
p.d. Din echipa oaspete, 

doar Tiberiu Botoș cu 820 
și Ștefan Nagy cu 807 
s-au remarcat întrucîtva

Duminica viitoare, Jiul 
trila se deplasează la Cluj 
de va juca cu liderul seriei, 
Voința Cluj, iar o săptâmînă 
mai tîrziu, arena „Jiul" din 
Petrila va găzdui ultimul ioc 
din acest campionat, în care 
popicarii petrileni vor primi 
vizita echipei C.F.R Tg. Mu-

p.d.
D.d.

Pe-
un-

HANDBAL

din acel „somn al mătăsii" 
urmări nefaste, să deschi- 
larg ferestrele propriilor 
birouri pentru ca aerul

întîlndrii, șutind in continuu 
spre poarta arădancelor. 
Chiar din primul minut de 
joc, Meszaros deschide sco
rul, care pînă la pauză, 
prin golurile înscrise de A- 
lice Tudor (min. 10), Mirea 
(minutele 15 și 25, ambele 
din lovituri de l-a 7 m) de
vine net favorabil gazdelor. 
La reluare, oaspetele atacă 
mai decisiv, reușind să în
scrie prin Huber (min. 30 
din lovitură de la 7 m). Dar 
acțiunile ofensive întreprin
se în continuare de jucătoa
rele de Ia Jiul, se materia
lizează prin înscrierea a în
că trei goluri : Boldura (min. 
37) și Mirea (m<in 39 — din 
lovitură de la 7 m, min. 43). 
De remarcat, este faptul că 
în jocul practicat de petro- 
șănence se observă un re
viriment, o abordare mai 
tenace a disputelor, vădin- 
du-se prin aceasta dorința 
lor fermă de a evita retro
gradarea. Deosebit de bune 
ni s-au părut comportările 
jucătoarelor Mirea și a por- 
tăriței Marincaș, care a a- 
părat cu o mare siguranță 
șuturi toarte puternice ex
pediate de jucătoarele din 
Arad. Școrul 
în favoarea 
fără îndoială, 
ire în joc, o 
re fizică care, spre slirșitul 
partidei, și-a spus cu pri
sosință cuvântul. Dacă și o- 
mogenizarea echipei ar fi 
mai pronunțată (lucru la ca
re se va putea ajunge, dacă 
antrenamentele viitoare vor 
fi axate pe aceasta) șanse
le de supraviețuire în eșa
lonul echipelor divizionare 
B ar fti mai sporite. Aceasta 
însă depind<' de hotărîrea si 
voința cu care întreaga e- 
chipă va aborda viitoarele 
întîlniri, atunci cînd se va 
putea deduce un răspuns 
cit de cît concludent la 
t i di e a întrebare: „a fi 
a nu fi

Arbitrul Ion Grigoriu 
tești) a condus bine aceas
tă întîlnire.

I. ȚABREA

final de 7—1 
Jiului atestă, 
o totală dăru- 
bună preqăti-

fa-
sau

(Pi

Pronosport
Rezultatele 
concursului 

din 15

S. BALOI

FOTBAL,
DIVIZIA C

/•

Diin nou 
Știința au

Știința Petroșani a pierdut 
la Bocșa

. TEODORESCU

privește, noi 
continuare

la 
a numărului 

să facă dru-

Hotărire, să fie un ex- 
îndreptar pentru toți 
intr-un fel sau 

mișcarea noastră
altul, 
spor- 
înda- 
mare 

în

de
e-
A,

de premii :

fotbaliștii de la 
t__ fost „victimele"

unui arbitraj necorespunză
tor, tendențios. Ca și în jo
cul precedent de la Topleț, 
studenții au fost nevoiți să 
joace peste timpul regula
mentar de joc, pînă ce gazdele 
au obținut victoria cu 2—1 
(1—1), în minutul 93. Jocul 
s-a desfășurat pe ninsoare în 
prima repriză, pe ploaie în 
cea de-a doua. Studenții se a- 
comodează mai bine cu tere
nul ud și domină, încă din 
start, mijlocul, terenului și în 
minutele 11 și 12 Alexandroni 
și Gruia 
scorului, 
cului, în 
gazdele marchează primul gol 
al jocului. Revenindu-și după 
acest „duș rece", studenții 
continuă să combine frumos 
în teren și, în minutul 20, ega
lează prin Nădășan.

In repriza secundă, aspectul 
partidei se schimbă, jocului 
tehnic și bine orientat tactic 
al studenților gazdele îi răs
pund cu excesiv de multe du
rități, rînd pe 
Bîtea, 
Gruia sînt „cosiți1 
cioace...

In apărare, Rusu
resping toate mingile arun
cate în careul lor. Puținele 
acțiuni de atac ale Științei, ce 
se mai pot construi într-o a- 
tare situație, sînt ratate de 
Gruia în min. 80 și de Ale
xandroni în min. 83.

In min. 93 (I), asistăm la 
repetarea istoriei cu prelun
girea jocului, ca la Topleț. 
Poziția de ofsaid a unui ju
cător gazdă nu e sancționată, 
șutul acestuia este respins de 
Bogheanu, apoi de Rișcuță, 
dar în aglomerația creată în

careu, gazdele reușesc totuși 
să înscrie golul victoriei... O 
victorie acordată gratuit de 
arbitrul Marin Sofronie (Ti
mișoara).

I. GEORGESCU

Din colțul tribunei

Satisfacții de duminică
ratează deschiderea 
Contrar cursului jo

in inutul următor,

rînd 
Nădășan, 

i»

Grizea,
David și 
de pe pi-

și Zăvălaș

Lapoviță și ninsoare. Sau, lapoviță fără ninsoare, nu contează, 
principalul e că duminică am stat cu toții acasă, iar tribuna și-a 
regăsit, pentru o zi, liniștea de după unele furtuni sau dinaintea 
altora. Ce aș vrea să mai adaug e că, totuși, nu din cauză de la
poviță am stat acasă. Pricina o constituie amînarea etapei cu o 
săptâmînă. Mai avem, deci o săptâmînă de așteptat.

In lipsa fotbalului, m-am delectat cu ceea ce ne-a oferit mi
cul ecran. Am urmărit la televizor partida de rugbi de la Constan
ța. La începutul transmisiei am tresărit ușor (am avut un șoc, cum 
să vă spun, plăcut) cînd comentatorul întîlnirii l-a anunțat pe Theo
dor Rădulescu ca antrenor secund a! naționalei noastre de rugbi. 
Tot așa tresar ori de cîte ori, la radio sau T. V„ în presa de spe
cialitate sau în alte publicații, întîlnesc numele unor vechi cunoș
tințe, cum ar fi (mă rezum la un singur exemplu) Crăiniceanu, la 
fotbal, a cărui activitate o urmărim cu simpatie, de la distanță. 
Deci, am tresărit auzind numele fostului antrenor al Științei la a- 
cest sport atît de bărbătesc. Apoi, m-am liniștit, auzind că lingă 
el se mai află unul dintre destoinicii rugbiști, formați la Petroșani.

Făceam, în fața televizorului, un fel de inventariere. Trei rug
biști în lotul naționalei, doi fotbaliști așijderea, un campion la na- 
vomodelism, cițiva popicari și cam tot atîția alpiniști care bat la 
porțile afirmării totale. Cam puține flori, de-aia nu se face primă
vară 1 Afară ninge încă, schiul e în toi dar campionii noștri la a- 
cest sport (pentru a cărui bună practicare natura ne face dintr-un 
capriciu, un privilegiu) întîrzie să se afirme la nivelul așteptat.

Așa gîndeam într-o duminică fără fotbal, cu lapoviță și nin-^soare...
(TELE)SPECTATOR

„Mereu în 16 metri 44 I 
I

XIII.
Fond

..La începutul anului 1970 
— scrie autorul, cunoscutul 
internațional de fotbal Ti
tus Ozon, în prefața cărții 
sale, aflată azi la loc de 
frunte în biblioteca oricărui 
fotbalist — am fost pus în 
fața unei oferte cu totul ne
așteptate s mi se propunea, 
nici mai mult nici mai pu
țin, să redau într-un „serial" 
de articole crîmpeie din ca
riera și viața mea de fotba
list"... Și, cititorii ziarului 
„Sportul" își amintesc, Ozon 
a oferit întregii suflări fot
balistice românești un „seri
al" deosebit de interesant — 
din care n-au fost omise 
nici episoadele mai puțin lu
minoase — pentru că nimeni 
nu s-a născut... infailibil! — 
povestit cu toată sincerita
tea, poate spre a feri de is
pite pe cei ce azi bat la poar
ta afirmării. „Serialul" res
pectiv i-a forțat maestrului 
emerit al sportului Titus O- 
zon... fantezia scriitoriceas
că în așa măsură îneît, ar- 
borînd mina imperativă a 
arbitrului implacabil, s-a a- 
pucat să dezvolte totul, să 
impregneze incipientele im
presii scrise, cu noi și noi 
date, eroi, imagini, întîm-

de Titus Ozon
plări... Din toate acestea a 
ieșit o carte. O carte bună 
— „Mereu în 16 metri..."

Parcurgi cu vădit nesaț 
paginile cărții apărute în 
editura „Stadion" și îți dai 
seama, ca simplu cititor, de 
faptul că autorul nu numai 
că și-a răscolit „arhiva de 
familie", punînd ordine în

Note de lector
hîrtiile îngălbenite de vre
me și-n fotografiile „la mi
nut" decolorate, dar a făcut 
totul cu pasiune, cu mare 
răspundere, cu responsabili
tatea aceea cu care își „exe
cuta" cîndva portarii, cînd 
se afla în careul lor mic... 
De la prima minge de cîrpă 
din Obor și pînă la zilele a- 
firmării depline în cadrul 
echipelor cu care și-a împle
tit destinul de fotbalist (U- 
nirea Tricolor, Dinamo, Pro
gresul și apoi Rapid), cu 
prezențele numeroase în e- 
chipa națională și cu anii de 
antrenorat la Progresul, Jiul

Petroșani și apoi F.C. Ar-

geș, totul se perindă prin 
ța ochilor cititorului ca 
„jurnal de actualități", 
imagini fidele, surprinse 
dintr-un unghi aparte, ine
dit.

Portrete de coechipieri, de 
antrenori, de „sufleliști" și 
chiar ale adversarilor cu ca
re Ozon s-a confruntat de-a 
lungul a peste 25 de ani pe 
marile stadioane, sînt creio
nate alert, cu lux de amă
nunte hazlii sau comple
mentare desenînd un tablou 
— frescă a unei perioade 
de căutări în fotbalul ro
mânesc, surprinsă cu măies
trie de autor („Am încercat 
astfel să cuprind ceva și din 
rumoarea stadioanelor, din 
atmosfera marilor „gale" eu 
puternici adversari din țară 
și de pe alte meridiane ale 
Europei").

In concluzie, cartea pe ca
re azi o citește cu plăcere o- 
rice iubitor al sportului, al 
fotbalului, este compusă, ca 
orice carte de amintiri, din... 
fragmente rupte din suflet, 
scrise pentru admiratorii 
săi dintotdeauna de acel 
mare „idol" al covoarelor 
verzi de pe stadioane, Ti
tus Ozon.

V. DUNĂREAN®

fa
un 
cu

I
I
I
I
I
I

I
I
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contribuție
a celor de la transport

(Urmare din pag. I)

o continuăm la cote 
oare in acest an

superi- 
hotărîtor 

pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen. In fruntea 
ei se situează lăcătușii VIC
TOR ILIESCU, LUDOVIC 
BLOK, MITICĂ NEAGU, E- 
MERIC KISS și alții.

— Adesea, minerii 
mă slaba aprovizionare
materiale a fronturilor de 
cru, ceea ce influențează 
supra realizării planului 
lucrările de Înaintări sau 
producfia de cărbune.

recIa
ci u 
lu
c
ia 
la

Cum 
organizați această activitate?

— Nu spun că nu mai a- 
vem și noi unele greutăți, 
dar cred că am reușit în bu
nă măsură, in primul trimes
tru al acestui an, să-i ajutăm 
mai mult pe mineri, să-i a- 
proviziopăm corespunzător 
cu materiale, piese de 
schimb, vagoneți, să înlătu
răm operativ unele deranja
mente, să efectuăm lucrări 
de mai bună calitate la ma
șini și utilaje. Aș remarca 
strădania în aprovizionarea 
blocului „O" (îndepărtat,

greu de ajuns cu materiale), 
a sectorului VI (intr-o zonă 
în care transportul se reali
za cu tranzit), a altor fron
turi de lucru care ne-au pus 
probleme. Oameni vrednici 
și bine pregătiți profesional, 
ca muncitorii GHEORGHE 
URSU și MARIN MARIN, 
maiștrii VASILE PRAȚA și 
CAROL ECSEDI se evidenți
ază zi de zi în muncă, isi 
realizează exemplar sarcini
le. De altfel, dacă noi, cei de 
la transport, nu ne-am fi fă
cut datoria, ar fi putut cole
gii noștri — minerii — să ob
țină rezultatele care-i situea
ză în fruntea exploatărilor 
din bazin ? Cred că nu.

Evident, muncitorii 
sectorul transport al 
Vulcan și-au adus o 
bu/ie substanțială Ia 
rea de către colectivul
exploatări a celor peste 13 600 
tone de cărbune extras su- 
plimeritar pe primul trimes
tru al anului. Tocmai de a- 
ceea, ei nu sînt uitafi. Nume
le lor merită rostit cu același 
respect ca și ale minerilor.

de la 
E. M. 

contri- 
realiza- 
acestei

Un spectacol complex
calitate

(Urmare din pag. 1)

vată melodiilor). O impresie 
deosebită a prilejuit-o fetita 
VICTORIA CO JOC ARU i9 
ani) înzestrată cu mult simt 
muzical, sensibilă și delicată. 
Foarte bune orchestre se a- 
flă la Aninoasa și la Vulcan. 
Calități deosebite am remar
cat la OCTAVIAN CORDEA 
flaut („Trecea condorul"), 
RODICA AILINCĂI, care a 
realizat In foarte scurt timp 
mari progrese, bună interpre
tă, și PETRE GHEORGHE, 
toți de la Vulcan. De la 4- 
ninoasa — STEFAN REZME- 
REȘ, bun interpret al melodii
lor lirice, și VICTOR POP (in 
afara concursului).

La punctul cel mai tînăr 
interpret s-a prezentat elevul 
ION NEACSU, trompetă (Pe
trila), cu frumoase perspecti
ve ia acest instrument pe ca
re-/ stăpînește într-un mod 
deosebit de acum („Horă de 
concert"); fetițele Adriana 
Șuteu și Estera Mera, amin- 
două avînd un convingător 
talent. Doar clubul din Vul
can a prezentam gimnastică 
modernă și obiceiul folcloric 
local „Nuntă momîrlăneas- 
că’ (momentul „Scoaterea 
miresii din cămară"). Acesta 
e lin obicei cu diferente
proape insesizabile fată de

în acest 
la aceas- 
moderne, 
alte for-

'1-

celelalte din Valea Jiului, 
dar adus pe scenă in ritm 
viu, fără momente superflue.

Faza de la Aninoasa a con
cursului „Dialog pe aceeași 
scenă" a unit pe scenă, in
tr-un spectacol variat, de bu
nă calitate, formații care au 
convins asupra progresului 
lor artistic. O rezervă s-ar 
putea formula și are in vede
re prezenta elevilor 
concurs (nu numai 
tă etapă). Dansurile 
grupurile vocale și
matii trebuie să fie ale in
stituției de cultură, care tre
buie să depisteze și să îndru
me pe amatorii cu talent în 
această latură. Ceea ce se 
face in școală nu trebuie 
considerat că apart ine, Ptin 
reflex, și clubului. O surpri
ză plăcută au oferit-o cele 
trei cluburi pentru felul in 
care s-au prezentat la acest 
concurs din punct de vedere 
calitativ și cantitativ (cam 
350 de artiști amatori). Pre
zentarea pe scenă, intr-o (mu
tă de spectacol (fapt din ca
re se desprinde conștiința ar
tistică, respectul pentru artă 
și spectator) a fost remarca
bilă. Am urmărit un specta
col de cea mai bună valoa
re. cum dorim pe toate sce
nele din Valea Jiului.

Acordarea unei atenții 
sporite, responsabile, 
indicatorilor calitativi

ai producției I
(Urmare din pag. 1) în

taie, nu se îndoiește nici un 
factor de conducere a minei,

Propuneri valoroase pentru 
îmbunătățirea activității de 
viitor, în lumina măsurilor și 
a prevederilor recentului de
cret, au mai făcut și tovarășii 
Eftimie Marrlare, maistru mi
ner principal, secretarul orga
nizației de bază din sectorul 
II, care a subliniat și impor
tanța întăririi cu cadre a sec
torului de aeraj și protecție a 
muncii, Ion Moldovan, pre
ședintele comitetului sindica
tului, Florea Zincă, șef e- 
chipă lăcătuși, secretarul or
ganizației de bază sector trans
port, Constantin Răgan, mai
stru principal, Nicolae Bădes- 
cu, maistru miner, secretarul 
organizației de bază sectorul 
I, Mihai Fritsch, șeful sectoru
lui investiții, Iuliu Pavel, se
cretarul comitetului U.T.C., 
toți aceștia accentuînd necesi
tatea unui efort mai susținut 
pentru încadrarea riguroasă în 
indicatorii de calitate a pro
ducției extrase, pentru realiza
rea planului în mod ritmic de 
către absolut toate brigăzile.

La sfîrșitul dezbaterilor, to
varășul GHEORGHE FEIER, 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, a arătat că 
aplicarea măsurilor întreprin
se de partid pe linia perfecțio
nării și a așezării pe baze ști
ințifice a întregii vieți econo
mice și sociale a țării trebuie

să stea și de acum înainte 
atenția organizației de partid, 
a organului de conducere co
lectivă, a organizației de sin
dicat și U.TC., pentru ca fie
care cadru din structura îm
bunătățită să-și cunoască 
precis, în detaliu, sarcinile și 
atribuțiile care-i revin, să se 
ia toate măsurile de sudare te
meinică a verigilor rămase în 
fluxul extractiv, de creștere a 
eficienței aportului 
compartiment, să se mențină 
numai acele evidențe strict 
necesare, să se înlăture tot 
ceea ce e de prisos, tot ce îm
piedică o activitate operativă 
rodnică Corelarea indicatori
lor fizici cu cei calitativi, fi
nanciari, trebuie să constituie 
un obiectiv fundamental al 
tuturor factorilor răspunzători 
de la mină, al întregului co
lectiv !

fiecărui

fume
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Elevii in acțiunile 
muncă

PETROȘANI - 7 Noiem
brie: XI mijea; Republica: 
Cermen ; PETRILA : Dacă e 
marți e Belgia ; I.ONEA — 
Minerul: Lupul Negru; VUL
CAN ; Gentlemeni norocu
lui ; LUPENI — Cultural : 
Cornul de capră ; Muncito
resc : Călătorie pentru un su- 
rîs.

patriotică
<£> dată cu sosirea primăve

rii, elevii Școlii generale nr. 
3 din Petroșani, sub îndruma
rea prof. Pavel Bartha,, au por
nit la o intensă acțiune de cu
rățire a spațiilor din apropie
rea școlii.

S-a curățat zona verde de 
lîngă șoseaua națională dintre 
podul Dărănești și U.U.M.P., 
în spațiul liber dintre școală 
și stațiile de autobuze au fost 
plantați mesteceni, liliac și di
verși pomi, ceea ce face ca 
pe viitor acest teren viran să 
aibă o înfățișare aspectuoasă. 
Datorită pasiunii cu care ele
vii înqrijesc spațiile verzi, ei 
sînt în fruntea acțiunii de cu
rățenie a cartierului iar exem
plul lor poate fi urmat și de 
ceilalți locuitori.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 

Cu cintecul 
iurile tării ; 
zori de zi ;
programul

5,05 
pla-

Wilheim LOJADI, 
corespondent

și jocul pe
5,40 Melodii în 

6.00—8,08 Radio- 
dimineții ; 8,08

Matineu muzical; 8,30 La 
microfon melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri ; 9,30 A- 
tlas cultural ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Orchestra de 
muzică populară „Cindrelul" 
din Sibiu ; 10.30 Start la in
tersecție ; 11.00 Buletin de 
știri; 11,15 Melodii de Lau- 
rențiu Profeta ; 11,30 Din în
registrările Coralei Munici
piului București ; 12,00 Dis-

(Urmare din pag. 1)

Hunedoara

ultima bila neagră și proba ar. 
tistică „Copiii lumii eîntă" la 
care juriul a acordat maximum 
de puncte — 50 și încă o bilă 
albă cîștigînd detașat con
cursul. Din toate bilele albe 
posibile s-au cîștigat șase.

Toate felicitările pentru

7x7"
O

membrii echipajului format 
din pionierii Oana Băltărețu, 
Radu Giuclea, Aurel Gontea- 
nu, Luminița Gram, Kfauss 
Kruger, Elisabeta Nagy, Titi Ni- 
culescu, Dan Emil Stoica, Ro- 
xanda Tatomir care prin stră
dania și munca lor au repre
zentat mai mult decît onorabil 
pionierii municipiului înscriind 
încă o faptă pionierească pe 
agenda chemării „In fiecare zi 
din viața de pionier, cit mai 
multe fapte demne de un vi
itor comunist". Felicitări cadre
lor didactice de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani, condu
cerii școlii și organizației pio
nierilor care au dovedit multă 
receptivitate și ambiție dove
dind putere de muncă și re
zultate.

VEȘTI DIN TARA
Pentru valorificarea
superioară a izvoarelor

de ape minerale

In județul Harghita — 
socotit și țara celor 1 000 de 
izvoare de ape minerale", — 
se întreprind largi 
pentru 
rioară 
tante 
Sîncrăieni se 
construcție o 
modernă stație de îmbute- 
liere a apei minerale de tip 
„Harghita", cu o capacitate 
de 50 milioane litri pe an.

Dispunind de un bogat 
conținut de săruri minerale, 
între care clor, sodiu, pota
siu, fier, magneziu, calciu, a- 
ceste ape sînt apreciate atît 
în consumul obișnuit, cit și 
în cel curativ. La Tușnad- 
sat, la mai puțin de 25 km 
de Sîncrăieni, se află, de a- 
semenea, în fază finală de 
construcție și montaj, o altă 
instalație care va îmbutelia 
14 milioane de litri de apă 
minerală pe an. In același 
timp, pe planșetele proiec- 
tanților prinde contur „Bor- 
sec 2“, un nou și important 
centru de valorificare a a- 
pei minerale. Noile surse des
coperite recent în 
frumoasă stațiune 
construirea unor 
pentru îmbutelierea a încă 
50 milioane litri pe an, du- 
blind astfel actuala capaci
tate a unității existente in 
localitate. In 1 975, cînd

toate aceste instalații vor fi 
puse in funcțiune, județul 
Harghita va pune Ia dispo
ziția consumatorilor 180 mi
lioane litri de apă minerală, 
pe an, reprezentind 70 
sută din 
ce se va

la 
întreaga cantitate 
îmbutelia în țară.

valorificarea 
a acestor 

bogății naturale, 
află

mare

acțiuni 
supe- 

impor- 
La 
în 
Și

această 
permit 

instalații

„Sfatul omeniei" în

acțiune
că fiul dumnea- 

la
„Știați 

voastră nu s-a prezentat 
serviciu de două săptămîni?" 
întrebarea aceasta, adresată 
familiei Popa, din Turda, a 
rămas fără răspuns. Nimeni 
nu mai avea ce să spună. 
Conform legii, tinărul și 
talentatul sticlar Vasile 
Popa trebuia concediat. Dar 
.membrii „Sfatului omeniei", 
înființat aici dintre mai vîr- 
stnicii fabricii, au intervenit 
în speranța că-1 vor putea 
ajuta să se integreze în co
lectivul de muncă. Stau pur
tat noi discuții cu părinții, 
cu cel în cauză, cu colegii 
săi. Cei vîrstinici nu s-au 
înșelat. După 6 luni de efor
turi, Vasile Popa a reintrat 
în rîndul celor mai apreciați 
sticlari. Și alți tineri munci
tori au găsit un cuvînt bun. 
un sprijin drect în rindul 
membrilor „Sfatului omeni
ei", acea formă concretă de 
manifestare a solicitudinii 
și înțelegerii, izvorîtă din 
sența orînduirii noastre, 
care secretarul general 
partidului le-a sintetizat 
cuvintele „comunist de 
menie".

e- 
pe 
al 
în 
o-

Curse fluviale rapide
pe Dunăre

te de motonavele rapide 
„Venus" și „Tismana". Pe 
primul traseu, plecarea din 
Brăila este fixată Ia ora 
13,00, iar sosirea la Sulina la 
16,40. Cursele retur se efec
tuează a doua zi. De Ia Ga
lați — cea de-a doua cursă 
— pleacă Ia ora 7,30, soseș
te la ora 11,05 la Chilia Ve
che și se înapoiază în aceeași 
zi, la ora 16,40.

Noi produse de
ignifugare

oare secre- 
despre ca- 
poate trece 

orice caz, 
Institutul

In materialul de față ne 
propunem să dezbatem pre
vederile unuia dintre cele mai 
importante articole ale Decre
tului 328/ 1966 și anume “art. 
34 privind prioritatea, deoa
rece nerespectarea 
și dă naștere la 
grave.

Mulți și-au pus 
ce este prioritatea 
este necesară în 
Legiuitorul, pentru 
conducătorii auto, și nu nu
mai pe ei, să înțeleagă ce 
este prioritatea, i-a dat o for
mulare cît se poate de sim
plă : „Prioritatea sau intîie- 
tatea de trecere este dreptul 
pe care îl are un vehicul de 
a trece înaintea altuia 
altora la o intersecție 
pe anumite sectoare de drum, 
sau prioritatea pe care o au 
cetățenii față de autovehicu
le la traversarea străzii".

In etapa actuală, cînd tra
ficul rutier a atins 
tri impresionanți și 
noscut faptul că în 
lume în fiecare an 
numeroase vieți omenești din 
cauza accidentelor de circu
lație, s-a impus o reglemen
tare legislativă a priorității 
mult mgi amănunțită decit în 
trecut.

Este bine ca toți conducă
torii auto să rețină că prio
ritatea de dreapta se aplică 
în localități, în intersecții de 
pe drumurile publice unde nu 
sînt instalate indicatoare de 
prioritate sau în afara loca
lităților în aceleași condiții 
la intersectarea drumurilor de 
aceeași categorie. Deci, prio
ritatea de dreapta se apli
că în intersecțiile în care cir
culația nu este dirijată prin 
semafoare electrice, indica
toare de prioritate sau a- 
genți de circulație cu condi
ția ca vehiculele să se afle 
în mers. Din momentul în 
care s-a oprit, chiar dacă ve
hiculul circulă din dreapta, el 
nu mai are prioritate.

Prioritatea vehteulelor ca
re circulă pe sectoare de drum 
pe care sînt instalate indica-

TQ

lui a dat 
accidente

întrebarea 
și de ce 
circulație, 
a ajuta

sau 
sau

pararne- 
fiind cu- 
întreaga 
se pierd

13,30 Concert de prinzi
Compozitorul săptămî-
14.40 
drag 

de

„Badea 
mie ; 
știri .

cui zilei ; 12,30 lntîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ;
14,00 
nii ; 
mi-e
Buletin
Radioenc ir loped:<* p.-niru 
tineret ; 15,25 Pagini din
opereta „Bal la operă" , 15,45 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Soliști <ie
muzică populară; 16,35 Cînte- 
cul săplămînii ; (7,00 'Muzi
că de promenadă ; 17,10 Ra- 
dio-cșbinet de informare și 
documentare; 17,30 Concert 
de muzică populară ; 18,00
Orele serii ; 2Q,00 Zece: melo
dii preferate ; 20,45 Consem
nări ; 21,00 Revista șlagăre
lor ; 21,25 Moment poetic;. 
21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal ; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri ; 0,03—5,00 Estrada 
nocturnă.

T
9,00 TeleșcoalS — > originea 

și evoluția vieții oe 
pămînt ;

toare de prioritate, este recu
noscută de conducătorii au
to care circulă pe drumurile 
laterale prin faptul că pe 
acestea sînt instalate indica
toare de pierdere a priorită
ții, „cedează trecerea'* sau „o- 
prirea la intersecție". Ori de 
cîte ori întîlnesc aceste indi
catoare, conducătorii auto au 
obligația să nu stînjenească 
circulația vehiculelor cu prio
ritate și să nu determine con
ducătorii auto de pe aceste

str. Nicolae Bălcescu, a dat 
naștere la un eveniment ru
tier. Conducătorul auto Vasi- 
le Berci, la data de 24 noiem
brie 1972, nerespectînd indi
catorul rutier „cedează tre- 
cerea", era pe punctul de a 
comite un grav accident de 
circulație.

Tractoristul Alexandru Lo- 
lea, circulînd cu tractorul 
41 HD 666 proprietate I.P.S.P. 
Livezeni, schimbă direcția de 
mers fără să semnalizeze, nu

Pe teme de
circulație 'l|Z

sectoare de drum să decele- 
reze sau să frîneze deoarece 
astfel fluidizarea circulației 
este întreruptă.

Există 
care au 
pe unde 
tați sau 
Aceste autovehicule sînt cele 
destinate stingerii incendi
ilor, ale salvării și 
miliției, cînd se depla
sează la intervenții și cărora 
mulți conducători auto din 
municipiul Petroșani nu le a- 
cordă prioritate, uitînd că 
sînt obligați să oprească au
tovehiculul imediat ce aud 
semnalul mașinilor de inter
venție fiind pasibili de sanc
țiuni.

Ce se întîmplă însă cînd nu 
se respectă prevederile 
circulației referitoare la 
citate ? Un exemplu. In 
de 27 martie 1973, ora 8,

unele autovehicule 
prioritate indiferent 
ar circula, în locali- 
în afara localităților.

legii 
ono- 
ziua 
con

ducătorul auto Wilhelm Crito, 
nerespectînd semnificația in
dicatorului „cedează trecerea", 
a tamponat autovehiculul 
21 HD 637 condus de Cons
tantin Almăjan, producîndu-i 
avarii. Conducătorul auto Dio- 
nisie Trîmbițoni, în ziua de 
23 martie 1973, nerespectînd 
semnificația indicatorului ru
tier „oprire la intersecție" pe

acordă prioritate autoturis
mului 1 HD 2043 condus de 
Petru Novrodi, 11 lovește și 
îi produce avarii. Conducăto
rul auto Ion Lup din Lupeni, 
la data de 18 martie 1973, nu 
respectă dispozițiile art. 33, li
tera „K“, se angajează în de
pășire fără să țină seama că 
din sens opus circulă o altă 
mașină căreia era obligat să-i 
acorde prioritate și este pe 
punctul de a comite un grav 
accident de circulație. împo
triva tuturor acestora s-au 
luat măsuri administrative și 
li s-au suspendat permisele de 
conducere pe timp de o lună.

Unele accidente se dato
rează și nerespectării reguli
lor de circulație de către pie
toni. Articolul 64 din decre
tul 328/1966, republicat, pre
cizează cu claritate locurile 
pe care cetățenii pot circula 
și traversa strada, bucurîndu- 
se de acordarea priorității din 
partea conducătorilor auto.

Cînd traversează prin lo
curile marcate, pietonii se 
bucură de prioritate din par
tea tuturor conducătorilor de 
autovehicule. Dar cum nume
roși pietoni nu cunosc, ori au 
uitat semnificația acestor lo
curi de trecere marcate, se 
comportă cît se poate de gre
șit. Dreptul incontestabil de

fi

prioritate nu este însă totul. 
Momentul traversării pe la 
locurile marcate trebuie ales 
în funcție de distanța la ca
re se află autovehiculele ce 
vin spre aceste locuri și de 
viteza lor. Pietonii sînt tot
deauna obligați să dea șofe
rului (și autovehiculului) po
sibilitatea de a frîna la timp, 
de a opri pentru a putea res
pecta dreptul de prioritate. 
Traversarea prin locurile mar
cate nu scutește de asigurare. 
Deci, pietoni, priviți în stingă, 
apoi în dreapta și numai da
că v-ați convins că momentul 
este oportun, începeți să tra
versați. In timpul traversă
rii în locurile aglomerate es
te bine să se circule pe dreap
ta' pentru a nu stînjeni pe 
cei care traversează 
tea opusă, și pentru 
rea S8 se efectueze 
timp cît mai scurt.

Cîteva cuvinte cu privire 
la indicatoarele rutiere care 
presemnalizează și semnali
zează trecerea de pietoni.

Pentru a-i avertiza pe șo
feri despre faptul că urmează 
o trecere de pietoni se insta
lează indicatorul triunghiular 
cu chenar roșu și cu pieto
nul desenat cu simbol suge- 
rînd trecerea prin culoarul 
marcat. Mulți pietoni traver
sează strada la întîlnirea a- 
cestui indicator. Eroare ! A- 
cest semn nu permite traver
sarea, ci are doar rolul de 
a-i atenționa pe conducătorii 
auto că urmează o trecere 
pentru pietoni și că trebuie 
să-și măre.ască atenția și să 
reducă viteza.

Trecerea de pietoni se. sem
nalizează cu un indicator 
dreptunghiular de culoare al
bastră în interiorul căruia es
te înscris un triunghi alb cu 
simbolul pietonului traversînd 
prin culoar marcat. Nu con
fundați aceste indicatoare și 
nu traversați prin locurile un
de întîlniți indicatorul de 
formă rotundă cu chenar ro
șu și simbolul pietonului. Cău- 
tați să traversați strada în 
grup deoarece în acest fel 
veți contribui la menținerea 
unui flux constant în traficul 
rutier și viața dv. va fi mai 
puțin expusă la pericol.

Respectînd aceste puține in
dicații veți fi feriți de acciden
te și veți putea circula în a- 
fară de orice pericol pe ori
ce drum public.

Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor 
anunță reluarea, cu începe
re de la 15 aprilie, a curse
lor fluviale rapide de pasa
geri pe itinerariile Brăila- 
Galați — Tulcea — Sulina și 
Galați — Tulcea — Chilia 
Veche. Traseele sînt deservi-

Să fi fost găsit 
tul salamandrei, 
re se spune că 
și prin foc ? In 
specialiștii de la
de cercetări textile din Capi
tală și de la Institutul poli
tehnic din Timișoara au e- 
laborat formula unui nou 
produs de ignifugare pentru 
tratarea țesăturilor celulozi
ce și au definitivat tehnolo
gia de fabricație pe scară 
industrială a acestuia. Pri
mele 20 de tone de „Ignifu- 
gant P.“ se vor obține într-o 
stație-pilot din cadrul Uzi
nelor textile, de Ia Timișoara. 
Noul produs se va folosi la 
tratarea ignifugă a țesături
lor din .care se vor confec
ționa haine de protecție și 
lenjerie pentru copii.

Cercetătorii aceluiași in
stitut bucureștearf au de
finitivat de asemenea, 
tehnologia de fabricație a u- 
nui alt produs auxiliar — 
„Reactant G.“ — pentru tra
tarea țesăturilor în vederea 
ridicării gradului de neșifo- 
nabilitate, metodă de pre
lucrare cunoscută sub nume
le de permanentpres. In a- 
cest an, se vor obține prime
le 50 tone de reactant, sub
stanța sintetizată pe baza 
acestor cercetări avînd ca
lități similare cu cele ale 
produselor procurate pînă 
acum din import, iar econo
mia valutară realizată va fi 
de 3 200 lei valută la fieca
re tonă de produs.

(Agerpres)

10,00
10,05

10,35

11,15

12,25

18,40

din par
ca trece- 

într-un Lotul de drumuri Livezeni
angajează:

• un inginer constructor
• mecanici utilaje
• tractoriști
• conducători auto

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

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
de la lotul de drumuri din Livezeni, telefon
1924

Mica publicitate

Telex ;
Cîmpia Libertății. Do
cumentar ;
Teleenciclopedia (relu
are) i

Telecinemateca pentru 
copii - Judecarea pi
soiului Brjo (reluare); 
Telex tehnico-științific 
(reluare);
52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare); 
Telejurnal ;
Curs de limba 
(lecția a 49-a) — 
are ;
Telex i
Publicitate ;
Steaua polară —
structori de mașini ;
Universitatea Tv. Isto
ria civilizațiilor. Pro
vinciile de răsărit ale 
Imperiului Roman.

Dicționar politic :
Principiul 
conducerii 
Știință —
știință de frontieră (II) 
1001 de seri ;
Telejurnal — Cincina
lul înainte de termen 
— cauză a întregului 
popor ;

20.05 Cîntecul săptămînii — 
Tinere, averea ta e 
tara ;

22,00

rusă 
relu-

Con-

muncii și 
colective.

Bionica —

19,20
19,30

22,10
22,30

Reflector ;
Seară de operă și ba 
let. Premieră pe țară 
Pimpinone — operă 
bufă de Georg Philipp 
Telemann ;
Cuba. Aniversarea vic
toriei da la Plaja Gi
ron. Reportaj filmat ; 
24 de ore ;
„Apa vie, leac să-ți 
fie". Cu Hari Brauner 
despre înțelepciunea 
și frumusețea veșnică 
a cîntecului popular 
— film j

VREMEA
Valorile temperaturii înre

gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani + 9 
grade ; Paring 4- 3 grade.

Minimele : Petroșani zero 
grade ; Paring — 4 grade.

Stratul de zăpadă : 20 cm.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE. Vreme în 
general frumoasă. Cer măi 
mult senin noaptea. Ziua cer 
variabil. Vînt slab din sec
torul nordic.

Lt. Ilie RUS, 
serviciul municipal Petroșani 

al M. I., circulație

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Prodan Gică, 
eliberată de E.M. Lupeni. O declar nulă.

VIND Renault 10 Major, stare bună, 43 000 km. Telefon 
1522 Petroșani. .

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gheorghe 
Constantin, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

mineri/

oesfâgu

r

EETANSÂ

GĂURIT

defecțiunile,
TUBURILOR j

M 1
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Londra

Sesiunea Comisiei economice

pentru Asia și Extremul Orient
Cuvîntul reprezentantului României

„Zilele filmului românesc

de la Santiago de Chilea O. N. U.

ULTIMELE ȘTIRI

I I
I

LONDRA 16 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Luni seara, Ia ci
nematograful londonez „Na
țional Film Theatre" a avut 
Ioc spectacolul de gală cu 
filmul „Mihai Viteazu", 
re a marcat deschiderea „Zi
lelor filmului românesc" în 
Marea Britanie.

Au asistat cunoscute perso
nalități ale vieții politice, 
culturale și artistice, repre
zentanți ai presei, televiziu
nii și radioului, un numeros 
public. A fost prezentă și o 
delegație a Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste 
din România. A luat parte, 
de asemenea, ambasadorul 
țării noastre la Londra, Pre
tor Popa.

Evenimentul se înscrie în 
cadrul schimburilor cultura
le româno-britanice și este 
organizat de „Brittish Film 
Institute" în colaborare cu

Ministerul de ' Externe 
tanic, Asociația producători
lor de film din Marea Brita
nie și „România Film". „Zi
lele filmului românesc" se 
vor desfășura în două etape: 

ca- prima va avea loc la Lon
dra, între 16 și 22 aprilie, 
iar cea de-a doua — în capi
tala Scoției, Edinburg, intre 
30 aprilie și 4 mai. Publicul 
britanic va avea posibilita
tea să cunoască în afara rea
lizării „Mihai Viteazu" și 
alte filme, printre care, 
„Nunta de piatră", „Felix și 
Otilia", „Puterea și adevă
rul", precum și o suită de 
scurt metraje documentare 
și de animație. O dovadă a 
interesului deosebit față de 
această manifestare este și 
faptul că pentru seria celor 
7 spectacole de Ia Londra 
toate biletele au fost vîndu- 
te de săptămînă trecută.

Dezbateri 
Comunelor 

irlandei

in 
în 
de

Camera 
problema 
Nord

Mesajul adoptat de Adunarea 
Sindicală Mondială

LONDRA 16 (Agerpres). — 
In Camera Comunelor a Par
lamentului englez au început, 
luni, dezbaterile în problema 
Irlandei de Nord. A fost supus 
spre examinare proiectul de 
lege guvernamental privind 
crearea Adunării Irlandei de 
Nord — organism parlamentar 
cu împuterniciri limitate des
tinat să înlocuiască Stormon- 
tul (Parlamentul provinciei), 
desființat în urmă cu un an. 
In virtutea proiectului de lege, 
guvernul englez concentrează 
toate funcțiile pentru menține

în Irlanda de Nord, a „le-rea, 
gislației și ordinii". Alegerile 
pentru Adunarea Irlandei 
Nord au fost fixate pentru 28 
iunie a.c. Acest organism ur
mează să cuprindă 78 de depu- 
tați. Scrutinul parlamentar va 
fi precedat, la 30 mai, de ale
geri municipale.

TOKIO 16 — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu, trans
mite : La Tokio au continuat, 
luni, lucrările sesiunii Comi
siei economice a O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient 
(ECAFE), consacrate punctu
lui patru de pe ordinea de zi 
referitor la situația economică 
și socială din Asia și Extremul 
Orient. In ședința plenară de 
dimineață a luat cuvîntul am
basadorul țării noastre în Ja
ponia, Nicolae Finanțu, care 
participă la sesiune în calita
te de observator.

Relevînd că Republica So
cialistă România urmărește cu 
atenție și interes eforturile ță

încheierea
lucrărilor Adunării

0 declarație 
a premierului 
Indira Gandhi

Generale a O.S.A.

DELHI 16 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul în cadrul unui 
miting desfășurat la Delhi, 
primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, a subliniat hotă- 
rîrca țării sale de a urma cu 
fermitate calea transformări
lor progresiste, în interesul 
maselor largi.

Șeful guvernului indian a 
relevat, în același tiftlp, dorin
ța Indiei de a-și extinde rela
țiile de prietenie cu toate ță
rile, pe baza principi
ilor respectului reciproc, co
existenței pașnice și neameste
cului în treburile interne. 
„Vom depune în continuare 
eforturi pentru menținerea și 
întărirea păcii în lume" — a 
declarat premierul Indira 
Gandhi.

♦

WASHINGTON 16 (Agerpres) 
— La Washington au luat sfîr- 
șit lucrările Adunării Genera
le a Organizației Statelor A- 
mericane — O.S.A.

Adunarea Generală a O.S.A. 
și-a dat în unanimitate votul 
pentru crearea unui comitet 
special, însărcinat să ia în con
siderare revizuirea amplă a 
structurii relațiilor dintre ță
rile latino-americane și State
le Unite. Această hotărîre — 
subliniază agențiile Reuter și 
Associated Press — reflectă 
schimbările intervenite în re
lațiile inter-americane, în ul
timii ani, precum și tendințele 
de a face O.S.A. mai receptivă 
la necesitățile economice ac
tuale ale țărilor membre. Co
mitetul, format din reprezen
tanți ai tuturor celor 23 de 
state membre ale organizației, 
urmează să prezinte un raport 
asupra propunerilor pe care le 
recomandă în cadrul sesiunii 
de anul .viitor a Adunării Ge
nerale a O.S.A.

A fost adoptată, de aseme-

nea, o rezoluție care recunoaș
te dreptul tuturor țărilor din 
această zonă de a-și adopta 
„sistemul propriu de guver- 
nămînt și organizarea econo
mică și socială". Cu toate aces
tea, rezoluția include o pre
vedere, potrivit căreia este 
menținută vechea politică dis
criminatorie adoptată de 
O.S.A., în 1964, din inițiativa 
S.U.A., față de Cuba. Dezbate
rile din cadrul sesiunii au e- 
vidențiat însă afirmarea dorin
ței unui număr din ce în ce 
mai mare de state latino-ame
ricane de a se normaliza re
lațiile tuturor statelor de pe 
continent cu Cuba.

Delegațiile latino-americane 
prezente la sesiune au adop
tat o rezoluție prin care con
damnă acțiunile monopolurilor 
ce încearcă să se amestece în 
probleme aflate în competența 
exclusivă a statelor. Ele au 
cerut Statelor Unite să ia mă
suri pentru a împiedica mono
polurile să comită asemenea 
acte de intervenție.

rilor asiatice în curs de dez
voltare pentru promovarea 
progresului lor economic și 
social, extinderea și diversi
ficarea cooperării internațio
nale, bazată pe respectarea 
normelor și principiilor drep
tului internațional, ambasado
rul țării noastre a spus : In 
O.N.U., ca și în alte organiza
ții internaționale, România și 
statele asiatice s-au întîlnit și 
au cooperat ca urmare a iden
tității punctelor de vedere și 
pozițiilor lor privind proble
mele majore ale dezvoltării e- 
conomice și sociale.

Aceste puncte de vedere co
mune își au originea în inte
resele României și țărilor asi
atice. România, ea însăși o 
țară în curs de dezvoltare, în
țelege, sprijină și ia parte ac
tivă, împreună cu alte țări în 
curs de dezvoltare, la exami
narea de către O.N.U. a princi
palelor probleme ale dezvoltă
rii.

Relațiile bilaterale dintre 
România și țările asiatice âu 
înregistrat o evoluție ascen
dentă în ultimii ani. România 
are relații diplomatice și po
ntice cu marea majoritate a 
țărilor asiatice și dezvoltă re
lații de cooperare economică 
cu aproape toate țările acestei 
regiuni.

Deși realizările obținute pînă

în prezent în acest domeniu 
sînt apreciabile, noi conside
răm că există încă disponibi
lități pentru o sensibilă spori
re a volumului comerțului și 
relațiilor de cooperare dintre 
România și țările asiatice. In 
ce privește România — a spus, 
în încheiere, ambasadorul ță
rii noastre, ea este gata să 
contribuie din plin la dezvol
tarea și diversificarea acestor 
relații".

Au mai luat cuvîntul repre
zentanții Iugoslaviei, Cehoslo
vaciei,- Organizației Mondiale 
a Sănătății, Băncii pentru dez
voltarea asiatică, Comitetului 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare. Secretarul executiv al 
ECAFE a tras concluziile pri
vind discuțiile asupra situației 
economice și sociale din Asia 
și Extremul Orient.

Plenara a trecut apoi la 
dezbaterea punctului cinci de 
pe ordinea de zi — admiterea 
în ECAFE, ca membri aso- 
ciați, a teritoriilor sub tutelă 
și_ coloniilor Gilbert și Ellice 
din Pacific. In continuare, dis
cuțiile vor fi concentrate asu
pra cooperării economice regi
onale și progreselor în dome
niul armonizării programelor 
de dezvoltare a diferitelor țări 
din regiune, a rezultatelor de 
pînă acum ale celei de-a doua 
decade de dezvoltare inițiate 
de O.N.U.

SANTIAGO DE CHILE 16. 
— Corespondentul Agerpres, 
Eugen Pop, transmite: La 
Santiago de Chile, au luat sfîr- 
șit lucrările Adunării Sindi
cale Mondiale, la care au fost 
prezente numeroase delegații, 
reprezentînd 400 milioane de 
oameni ai muncii din lumea 
întreagă. Din țara noastră a 
luat parte o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor.

Participanții au adoptat un 
mesaj de solidaritate cu po
porul chilian, iar președintele 
Centralei unice a oamenilor 
muncii din Chile (C.U.T.), 
Jorge Godoy, a expus proiectul 
de concluzii ale Adunării, ela
borate de C.U.T. pe baza po
zițiilor exprimate.

„Intervențiile au prilejuit 
un valoros schimb de expe
riență și o analiză profundă a 
problemelor — se arată în do
cumentul C.U.T. —, manifes- 
tîndu-se un consens general a- 
supra aprecierii caracterului 
pernicios al activităților com
paniilor multinaționale și a 
necesității de a le înfrunta 
pentru apărarea intereselor 
oamenilor muncii". Documen
tul relevă că dezbaterile din 
cadrul Adunării au scos în e- 
vidență, în mod pregnant, 
dreptul legitim al popoarelor 
de a naționaliza bunurile com
paniilor străine sau de a le 
obH'-'a să-și reinvestească be
ne ' în țările în care le 
obți..

Președintele Ugandei, Idi 
Amin, a anunțat hotărîrea gu
vernului de a prelua plantați
ile de ceai deținute de cetățeni 
britanici. Potrivit postului de 
radio ugandez, președintele 
Idi Amin i-a acuzat pe foștii 
proprietari ai acestor planta
ții de transferarea în străină
tate a veniturilor obținute din 
exploatarea plantațiilor.

Prima 
reuniune 
a noului 
guvern 

al Turciei
ANKARA 16 (Agerpres). — 

Membrii noului guvern al Tur
ciei, a cărui listă a fost apro
bată duminică, de președinte
le Fahri Koruturk, s-au întru
nit, luni, la Ankara, în prima 
reuniune, sub președinția pre
mierului Nairn Talu. Reuniu
nea a fost consacrată pregăti
rii programului de guvernă
mânt.

După cum s-a mai anunțat, 
echipa condusă de Nairn Talu 
este un cabinet de coaliție al 
principalelor două formațiuni 
politice — Partidul Dreptății 
și Partidul Republican al în
crederii — care dețin împreu
nă o majoritate 
de 256 din cele 
date în Camera 
Parlamentului.

Reprezentanții 
partide au semnat un protocol 
formal, constituim^ baza pro
gramului de guvernare, care 
include angajamentul de pre
gătire a proiectelor de legi 
privind menținerea ordinii, u- 
nele probleme economice, re
forma sistemului electoral. 
Partidele de coaliție și-au lu
at, de asemenea, angajamentul 
de a organiza alegeri generale 
în luna octombrie a.c. așa cum 
stabiliseră anterior formării 
cabinetului.

confortabilă
450 de man- 
Inferioară a

celor două

Leqe înaintată spre 
aprobarea Congresului 

S.U.A. de către președintele 
Nixon

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Președintele Richard 
Nixon a prezentat Congresu
lui spre aprobare o lege care 
îl va autoriza să dispună de 
o serie de articole, în special 
metale, din stocurile strategi
ce ale S.U.A. Motivînd cererea 
înaintată forului legislativ, Ri
chard Nixon a subliniat că, 
scoaterea a 16 articole din sto
curile strategice — instituite în 
anul 1938, în preajma celui 
de-al doilea război mondial și 
formate, în esență din alumi
niu, cupru, plumb, argint, sta- 
niu, tungsten și zinc — ar a- 
vea un efect deflationist, în 
situația în care, numai în ul
timele 12 luni, prețurile la u-

nele din aceste articole au 
crescut cu peste 30 la sută. Ac
tuala legislație autorizează pe 
președinte să dispună de ma
teriale din stocurile strategice 
în valoare de 1,9 miliarde do
lari, iar legea prezentată Con
gresului prevede majorarea a- 
cesteia la șase miliarde. Agen
ția U.P.I. menționează că deși 
sistemul recurgerii la rezerve
le strategice în perioada de 
inflație are, în parte, prece
dente în istoria S.U.A., noua 
lege, în cazul în care va fi 
aprobată de Congres, va repre
zenta cea mai amplă acțiune 
de acest gen întreprinsă de 
vreun președinte american, 
din rațiuni economice.

Cutremur de pămînt 
în Costa Rica

SAN JOSE 16 (Agerpres). — 
Un cutremur de pămînt de in
tensitatea 6,7 pe scara Richter 
s-a produs duminică, în Costa 
Rica. Sînt consemnate nume
roase victime omenești,

legăturile telefonice și liniile 
de curent electric au fost ava
riate. Autoritățile au luat mă
suri urgente pentru ajutorarea 
sinistraților.

Redacția i adminis. ziarului : Petroșani, strada Republicii, nr. 90. telefon : 1662.

BELGRAD 16 — Corespon
dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite : Cancelarul 
R. F. Germania, Willy Brandt, 
a sosit luni la Belgrad într-o 
vizită oficială de patru zile. 
La aeroport, oaspetele a fost 
salutat de Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal, și de alte persoane 
oficiale.

Intr-o declarație făcută pre
sei, cancelarul, după ce și-a 
exprimat satisfacția pentru că

are din nou prilejul să vizite
ze Iugoslavia, a afirmat că 
colaborarea dîntre Iugoslavia 
și R. F. Germania este deosebit 
de importantă și ambele țări 
pot aduce o contribuție însem
nată și la stabilirea unui cli
mat de colaborare între țările 
europene, la asigurarea păcii 
în lume.

Programul vizitei prevede 
convorbiri cu președintele Iu
goslaviei, Iosip Broz Tito, și 
cu premierul Gemal Biedici.

> In cadrul alegerilor des
fășurate duminică în Argen
tina, în cel de-al doilea tur de 
scrutin pentru desemnarea u- 
nor guvernatori și parlamen
tari, Frontul Justițialist de E- 
liberare a obținut majoritatea 
absolută în Camera Deputați- 
lor, relatează agenția 
Presse.

France

in urmă 
persona
din An-

Acțiuni ofensive ale patrioților cambodgieni
PNOM PENH 16 (Agerpres). 

— Unități ale forțelor patrio
tice cambodgiene au deschis, 
duminică, un nou front de 
luptă, atacînd pozițiile lonno
liste la Taing Kauk și Prak- 
hau, în regiunea șoselei nr. 6, 
la aproximativ 60 kilometri 
de Pnom Penh. Pe de altă 
parte, patrioții khmeri și-au 
intensificat presiunea asupra 
pozițiilor trupelor regimului 
de la Pnom Penh în zona lo
calităților Takeo și Tramkhnar, 
din sudul țării, care au fost 
bombardate zilnic în ultima 
săptămînă. Alte acțiuni ofen
sive ale patrioților cambodgi- 
eni au fost înregistrate în 
zona șoselei nr. 1, unde au fost 
dejucate intențiile inamicului 
de a redobîndi controlul asu
pra acestei importante căi ru
tiere ce leagă capitala de por
tul fluvial Neak Luong.

Luni dimineața, patrioții 
khmeri au supus unui intens 
bombardament de 
pozițiile lonnoliste 
Takhmau, suburbie
Pnom Penhului, provocînd i- 
namicului pierderi în oameni 
și materiale de luptă. Conco
mitent, forțele patriotice au

angajat lupte în imediata a- 
propiere a capitalei. Operațiu
nile militare din vecinătatea 
Pnom Penhului au loc în con
dițiile în care aprovizionarea 
garnizoanei lonnoliste cu ar
mament, muniții și combusti
bili se desfășoară extrem de 
dificil, deoarece căile rutiere 
de acces sînt controlate de 
patrioți, iar calea fluvială a 
Mekongului se dovedește foar
te nesigură, artileria patrioților 
khmeri șcufundînd sau avari- 
ind pînă acum mai multe am
barcațiuni inamice. In această 
situație, principalul mijloc de 
aprovizionare a
din' Pnom Penh a rămas avia
ția de transport
în oraș, consumul de combus
tibil este drastic raționalizat.

garnizoanei

americană ;

★

artilerie 
de la 

sudică a

Un bilanț al luptelor des
fășurate la sfîrșitul lunii tre
cute și în primele săptămîni 
ale lunii aprilie între forțele 
patriotice cambodgiene și u- 
nitățile lonnoliste arată că 
patrioții au scos din luptă 900 
militari inamici, au distrus un 
mare număr de autovehicule

SPORT = TELEX = SPORT
SOFIA 16 (Agerpres). — In- 

tîlnirea amicală de gimnastică 
dintre reprezentativele femini
ne de tineret ale României Și 
Bulgariei, desfășurate în ora
șul Ruse, s-a încheiat cu victo- 
toria gimnastelor românce. La 
individual compus, pe primul 
loc s-a clasat Felicia Bejan 
(România) cu 36,85 puncte, ur
mată de Krasimira Stoiceva 
(Bulgaria) — 36,80 
Tatiana Pruteanu 
— 35,50 puncte.'

VARȘOVIA 16

puncte și
(România)

(Agerpres). 
— La Cracovia, s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele fe
minine ale Liceului nr. 35 din 
București și cea a Liceului 
Vavelj din localitate. La indi
vidual, primele două locuri au 
fost ocupate de reprezentante
le Liceului nr. 35 din Bucu
rești, Ștefanii® Trandafir și Mi
hai Mihaela cu 37,85 puncte 
și respectiv 37,10 puncte. Pe 
echipe au cîștiigat gimnastele 
poloneze cu scorul de 184,85 
puncte la 180,15 puncte.

și au capturat aproximativ 
400 de arme de diferite tipuri 
și 160 tone de materiale de 
război.

★
Luni, formațiuni de avioane 

ale S.U.A., incluzînd bombar
diere strategice de tip „B-52" 
și avioane de asalt „F 4-Phan- 
tom" și „F-lll" au atacat obi
ective de pe teritoriul cam
bodgian pentru a 40-a zi con
secutiv, acționînd în special 
în zona capitalei provinciale 
Takeo și în regiunea rîului 
Bassac, în încercarea de a u- 
șura situația trupelor lonno
liste, supuse unor puternice și 
continue atacuri ale patrioți
lor khmeri.

FAPTUL
Descoperirea unui tablou

de Veronese

Reuniunea 
miniștrilor 
agriculturii 
ai tarilor 
membre 

ale C.L.E.
LUXEMBURG 16 (Agerpres) 

— Luni, s-a deschis la Lu
xemburg o nouă rundă de ne
gocieri, la care participă mi
niștrii agriculturii din 
nouă țări membre ațe 
comune, în vederea 
prețurilor la produsele 
le. După cum se știe, 
drul reuniunii de săptămînă 
trecută „cei nouă" nu au reu
șit să-și armonizeze pozițiile 
lor în această chestiune.

cele
Pieței 

fixării 
agrico- 
în ca-

4> Greva declanșată 
cu șapte săptămîni de 
Iul auxiliar al spitalelor 
glia s-a încheiat duminică după 
adoptarea hotăririi uniunii sin
dicale pe ramură de a se relua 
lucrul. Decizia a survenit ca ur
mare a acceptării de către gu
vern a revendicărilor vizînd îm
bunătățirea condițiilor de remu
nerare și muncă avansate de 
categoria de salariați amintită.

La Tokio a avut loc semna
rea contractului de livrare a 
700 000 tone de țiței din Siberia 
de vest către Japonia. După 
cum relatează agenția TASS, pri
mul tanc petrolier va aduce com
bustibilul lichid în Japonia încă 
la sfîrșitul lunii aprilie.

<* Sindicatele metalurgiști- 
Ior britanici — care numără in 
rindurile lor și 123 000 de lu
crători ai companiei „British 
Steel Corporation" — au ho- 
tărît crearea unui Comitet na
țional de luptă împotriva pla
nurilor guvernamentale vizînd 
închiderea unor întreprinderi 
metalurgice, cu concedierea u- 
nui mare număr de muncitori.

♦ Echipele de salvare elve
țiene și britanice au reușit, 
pînă în prezent, să degajeze 
cadavrele a 104 dintre victi
mele accidentului produs săp- 
tămîna trecută, cînd un avion 
Charter al Companiei britani
ce ‘„Vanguard" s-a prăbușit 
în cantonul elvețian Soleure. 
După cum s-a mai anunțat, 39 
de persoane au supraviețuit, 
dintre acestea unele aflîndu-se, 
însă, în stare gravă.

♦ Patru dintre cei opt mun
citori spanioli rămași, timp de 
peste 36 de ore, sub dărîmaiu- 
rile plafonului unui tunel al 
metroului din Madrid, au lost 
salvați, luni, de echipele de 
urgență, care au acționat zi și 
noapte pentru aducerea lot .a 
suprafață A fost găsit, de a- 
semenea, cadavrul unui al cin
cilea muncitor, astfel incit bi
lanțul accidentului se ridică a 
doi morți, un rănit și un dis
părut.

DIVERS PE GLOB

LAS PALMAS 16 (Agerpres). 
— Marele maestru suedez 
Andersson este noul lider 
turneului internațional de 
de la Las Palmas (Insulele 
nare) cu 7 puncte, după runda 
a 11-a., II urmează L. Stein 
(U.R.S.S.) — 6.5 puncte și o 
partidă întreruptă. In runda a 
11-a, Andersson l-a învins pe 
Huguet, Diez del Corral a cîș- 
tigat la Florin Gheorqhiu, iar 
Darga a remizat cu Panno.

Ulf 
al 

șah 
Ca-

ROMA (Agerpres). — O 
pînză atribuită lui Veronese 
a fost descoperită, întîmplă- 
tor, la Pisa, în cursul unor 
lucrări de restaurare. Picto
rul restaurator a descoperit 
în partea de jos a tabloului 
inițialele P. C., cu care Ve
ronese, pe adevăratul său nu
me Paolo Caliari, își semna 
lucrările. Recent, pînza a fost 
vîndută într-un magazin de 
lucrări de artă din Lucea, 
pentru o sumă modestă.

Născut la Verona în 1528, 
Veronese a fost unul dintre 
cei mai iluștri reprezentanți 
ai Școlii venefiene de pictu
ră din perioada Renașterii i- 
taliene.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
„Turneul . campionilor", compe
tiția de gimnastică desfășurată 
la „Empire Pool" din Londra, 
a reunit sportivi și sportive 
din mai multe țări europene, 
printre care U.R.S.S., R.D. Ger
mană, România, Ungaria, 
Germania, ~ 
competiția 
gimnastă româncă Anca Gri- 
goraș (în vîrstă de 15 ani) s-a 
comportat meritoriu, situîn- 
du-se pe locul 3 cu 36,25 punc
te. Victoria a revenit repre
zentantei U.R.S.S., Elvira Sa
adi — 37,70 puncte.

Aprobarea proiectului de 
salvare a Veneției

a-i aduce unele amendamen
te.

Legea privind salvarea Ve
neției de la scufundare sti
pulează un plan de acțiune 
pe timp de cinci ani și alo
carea sumei de 300 miliarde 
de lire italiene (510 milioane 
dolari), în scopul construirii 
de baraje — care să stăvi
lească intrarea apei Mării A- 
driatice în lagună — a unui 
apeduct și a unui sistem de 
canalizare.

Exper/ii au stabilit că Ve
neția se scufundă cu 2,54 cen
timetri ia fiecare cinci ani ; 
în acest ritm, ar însemna că 
orașul să dispară cu 
șire în anul 2048.

Legea adoptată 
de asemenea, măsuri 
va poluării apelor mării 
atmosferei, care 
deteriorarea imobilelor, a 
statuilor și operelor de artă.

informații, valoarea diamante 
lor furate se ridică lai apro
ximativ 500 000 de lire ster
line.

Răufăcătorii au atacat ca
mioneta care transporta în
cărcătura de diamante, n- 
bandonînd-o apoi pe unul 
din terenurile de aterizare ii
le aeroportului.

Ciocnirea, în serie, a 150
de automobile

desăvîr-

prevede, 
împătri

și 
determină 

imobilelor,

Atac banditesc pe aero-

R.F.
Danemarca. In 
feminină, tînăra

ROMA (Agerpres) — Sena
tul italian a aprobat proiectul 
de salvare de la dispariție a 
Veneției. Legea aprobată de 
iostul premier Emilio Colom
bo, a fost aprobată de Senat 
imediat după introducerea sa, 
în decembrie 1971. Ulterior 
însă, camera inferioară a 
Parlamentului a retras Sena
tului prima versiune, pentru

portul londonez
Heathrow

LONDRA (Agerpres). — 
Un grup de bandiți înarmați 
au reușit să-și însușească pe 
aeroportul londonez Heat
hrow, un transport de dia
mante provenite din Ghana. 
Agenfia France Presse preci
zează că, potrivit primelor

MILANO (Agerpres). — Sa
se mărfi și 52 de răniți — 
iată bilanful victimelor acci
dentului survenit, pe auto
strada Soarelui, intre Milano 
și Roma. Accidentul s-a pro
dus prin ciocnirea, în serie, 
a 150 de mașini, pe ambele 
sensuri de circulație.

Construcția autostrăzii
inelare din jurul

Parisului

PARIS (Agerpres). — Con
strucția autostrăzii inelare din 
jurul Parisului, lucrare ini
țiată in urmă cu 17 ani, s-a 
încheiat, după cum informea
ză A.F.P. Avînd o lungime 
le 35,500 km, autostrada ine

lară cu 41 de intersecții de
nivelate a costat aproximativ 
2 miliarde de franci.
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