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Cincinalul înainte de termen /
Luna aprilie,

Minerii Văii Jiului înscriu noi

(Continuare in pag. a 3-a)

Mobilizare sporită în
zilele următoare

mult ea în zile obiș-

bineînțeles și eondi-

un

să ne încadrăm în ter- 
prevăzute în ceea ce 
„atacările" de la aba-

lună de producție mărită"

succese In cronica întrecerii
Ludovic Repaș, de Ia secto
rul V, cu plusuri de cărbune 
cuprinse între 112 și 453 to
ne.

t

De la sectoarele fruntașe 
III și I am cules următoarele 
precizări, de bun augur pen
tru încheierea cu succes a lu
nii de producție mărită, pen 
tru ca sărbătoarea de 1 Mai 
să găsească cît mai bine... pre
gătiți (cu frumoase realizări I) 
pe minerii harnici și pri- 
ceputi ai E.M. Lonea :

— Ne-am străduit întregul 
eolectiv, 
menele 
privește

tajele 102 și 92,' pentru intra
rea în normal cu exploatarea. . 
acestora. Laude speciale pen
tru ortacii lui Stancu Albu 

' care,. în. trei zile, au dat de 
cărbune... Toți oamenii co
lectivului nostru sînt deciși 
ca pînă la sfirșitul lumi să 
menținem volumul de produc
ție extras cît mai aproape de 
cota plusului actual, să- obți
nem, in continuare, economi
siri la lemn de mină ji — 
foarte important I — să ne în
cadrăm în prețul de cost, așa 
cum am făcut-o și în martie

Situația 
realizării 
planului

E.M. Lonea 105,6
E.M- Petrila 111,6
E.M. Dilja 97,1
E.M. Aninoasa 99,8
E M. Vulcan 101,3
E.M. Paroșeni 111,7
E.M. Lupeni 99,7
E.M- Uricani 102,6

TOTAL
Valea Jiului 103,2

„Cum vom încheia luna?

peste ce-am promis I"
Pornind de la bilanțul po

zitiv al E.M. Lonea, după pri
mele două decade din luna 
aprilie, care include un plus 
de cărbune extras de 
3 700 tone, și sporuri 
stanțiale la sectoarele III, I, 
V și II, am întrebat pe tov. 
Aurel Brinduș, directorul mi- 

încheia colecti- 
productie mări-

peste 
sub-

nei, cum va 
vul luna de 
tă.

— Cu mult peste ce-am pro-

inis, adică peste angajamen
tul luat inițial, de 1 000 tone... 
Să aveți numai grijă să evi- 
dențiați muncitorii noștri, bri
găzile fruntașe (s.n.).

Ceea ce și facem cu deose
bită plăcere : Marin Ciubăr 
și Stancu Albu de la secto
rul I, frontaliștii conduși de 
Ion Baciu și loan Cojocarii, de 
la sectorul III, loan Damia- 
novici, Constantin Chițoiu și

reținut timp de 20 de 
minute pe inginerul Emil Mu- 
ru, directorul Exploatării mi
niere Vulcan de la un _. act 
cotidiân : intrarea în mină. 
Am cules în schimb relații 
revelatoare pentru munca en
tuziastă a minerilor din Vul
can, desfășurată pe frontul 
cărbunelui cu scopul întîmpi- 
nării sărbătorii muncii cu 
frumoase și bogate realizări.

— Avem pînă acum în luna 
aprilie extrase peste plan a- 
proape 1 000 tone. Ne-am an
gajat să păstrăm pînă la 1 
Mai cele 13 620 tone cărbune 
obținute peste plan de la în
ceputul anului. Principala 
noastră, preocupare este în 
momentul de față să mobili
zăm întregul colectiv pentru 
ca In timpul ce a mai rămas 
pînă la 1 Mai să-l folosim in
tegral, cu eficiență sporită 
fiecare oră, fiecare minut de 
lucru. Pentru toți, așa cum 
le-am și spus muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
prezenți azi dimineață în sa
la de apel, zilele rămase din 
lună să constituie cele mai 
spornice în cărbune pentru a 
putea fi satisfăcuți pe deplin 
de ceea ce am realizat. Acum, 
la ora 12, după primul schimb, 
am extras pe puțul principal 
o producție record, de 1 100 
tone cărbune, cu peste 200 to-

ne mai 
nuite.

Avem
ții excelente. De pildă la sec- 

' torul I al minei, au intrat în 
exploatare două noi abataje 
frontale, dotate cu combine 
de tăiere și susținere metalică, 
excluzîndu-se, în sfîrșit, cau
zele rămînerilor în urmă pe 
care le înregistra pînă acum 
acest sector. Avem toate con
dițiile ca și sectoarele II, V 
și VI să fie la „înălțime11 în 
această săptămînă, fiecare din 
ele tinzînd a se apropia prin 
realizări pozitive de sectorul 
IV, situat în frunte.

Convingerea colectivului 
nostru este că vom reuși să 
ne situăm la înălțimea sarcini
lor ce ne revin. Mă bizui pe

Cadru prielnic manifestării capacității
și competenței profesionale

acțiune de perfec- 
raționalizare a 

organizatorice din

Ampla 
ționare și 
structurii 
întreprinderi a pornit din ne
cesitatea obiectivă de a asigu
ra o conducere dinamică și 
suplă la toate nivelurile eco
nomice, de valorificare rațio 
nală a potențialului de mun
că. Acest aspect esențial al 
problemei a stat în fața adu
nării activului de partid lăr
git de la E.M. Petrila în care 
discuțiile s-au caracterizat 
prin responsabilitatea comu
nistă față de pr’ncipala sar
cină — producția

Este concludent pentru 
pacitatea de organizare^ 
muncă existentă la această mi
nă faptul că primul trimes
tru al anului s-a încneiat cu 
un bilanț econom’c plin de 
promisiuni : 4 529 tone căr
bune peste plan (evidențiin- 
du-se sectoarele I, HI și IV) 
și o depășire a angajamentu
lui anual cu 65% la deschideri. 
Iar dacă alți indicatori, im
portanți, n-au fost realizați in
tegral (calitatea cărbunelui, 
productivitatea) faptul își are 
originea în utilizarea nesatis
făcătoare a timpului de mun
că. așa cum a fost subliniat în 
materialul prezentat de secre
tarul comitetului de partid, 
tov. Ioan Cherecheș. Atenția 
celor prezenți Ia adunarea de 
partid s-a îndreptat, în mod 
firesc, spre aceste probleme 
practice de viitor pentru rare 
e necesară o organizare ju
dicioasă a muncii fiecărui om.

Noile măsuri organizatorice 
impun o muncă intensă de în
drumare din partea comitetu
lui de partid pentru că se mai 
manifestă cazuri izolate, din 
partea unor conducători de 
compartimente, de neînțelege
re a faptului că timpul de lu
cru trebuie folosit cu deplină

ca-
Și

Adunări ale 
activelor 

de partid lărgite

eficiență, într-un cadru econo
mic desăvîrșit organizat. La 
aceste carențe s-au referit inq. 
Gheorghe Șuiei (șeful sectoru
lui XI investiții) privind slă
birea asistenței tehnice la lo
cul de muncă și inginerul Be- 
none Costinaș (șeful sectorului 
III) care viza măsuri adecva
te pentru încadrarea în pre
țul de cost la lucrările care 
sînt în curs de execuție la a- 
cest sector. Ing. Dimitrie Simo- 
ta, directorul E.M. Petrila, a 
furnizat aspecte multiole de 
nerespectare a monografiilor 
de lucru, de nefolosire :om- 
pletă a timpului, de control 
insuficient din partea maiștri-

lor și inginerilor 
le vom cere mai 
dumnealui, nu să 
pectori"). La aceste deficiențe 
organizatorice se mai adaugă 
destule acte de indisciplină
(ieșirea din mină înainte, de 
sfîrșitul zilei de muncă).

Exigența partinică a carac
terizat adunarea activului de 
partid lărgit care a analizat cu 
luciditate rezervele existente 
pentru a desfășura o activita
te economică rodnică In a- 
cest spirit au vorbit Aurel 
Colda, secretarul comitetului 
U.T.C. și maistrul Gheorghe Ce- 
naru, secretarul organizației de 
partid a sectorului II. De la 
acest sector a pornit și r> che
mare la întrecere adresată tu
turor organizațiilor de partid 
din exploatare pentru realiza
rea ritmică și integrală a sar
cinilor economice, pontice, 
culturale, de-a lungul întregu
lui an. Tovarășul Petru lacob, 
președintele comitetului sindi
cal, a lărgit sfera discuției a- 
rătînd posibilități incă nefo
losite j
vitatea organizației de 
dicat 
ral-ed-ucativă care p-ot și tre
buie să contribuie la rezolva
rea sarcinilor economice.

Noua structură organizato
rică — prin care la E.M. Pe
trila 38 de salariați din com
partimentul tehnic și adminis-

îndeajuns în acti- 
sin- 

și în munca cultu-

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul apărării 

al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice
A. A. Greciko

Tovarășul Nleolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat, coman
dant suprem al forțelor arma
te ale Republicii Socialiste 
România, împreună cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit, luni la amiază, pe minis
trul apărării al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, care face o vi
zită oficială de prietenie în 
țara noastră.

Au participat tovarășii Vir
gil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, general de arma
tă Ion Ioniță, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apă
rării naționale, Ștefan An
drei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, 
general colonel Ion Coman, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior, general

colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării națio
nale.

Au luat parte, de asemenea, 
general de armată A. A. Epi- 
șev, șeful Direcției Superioare 
Politice a Armatei Sovietice și 
a Flotei Maritime Militare, 
amiral de flotă N. D. Serghe- 
ev; șeful Statului Major Prin
cipal al Flotei Maritime Mili
tare, general colonel de avia
ție A. N. Efimov, prim-locțiitor 
al comandantului suprem al 
forțelor aeriene militare.

A fost prezent V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice Ia București.

Mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros și cordial salut 
din partea tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
un fierbinte și cordial 
tovarășului Leonid Ilici 
nev, împreună eu cele 
bune urări.

In cursul întîlnirii s-a 
niat că vizita

salut 
Brej- 

mai

subli- 
tovarășului 

A. A. Greciko se înscrie în ca
drul bunelor relații de priete
nie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii So-

vietice, dintre Republica So
cialistă România șl U.R.S.S., 
-L..Uj armatele celor douădintre 
țări, constituind un aport la 
adîncirea cunoașterii recipro
ce, la întărirea legăturilor 
multilaterale româno-sovieti- 
ce.

S-a relevat hotărîrea ambe
lor părți de a se acționa pen
tru lărgirea relațiilor de cola
borare dintre cele două parti
de și state în folosul popoare
lor român și sovietic, al cauzei 
securității și înțelegerii inter
naționale, a rezolvării proble
melor vieții internaționale în 
interesul forțelor care luptă 
pentru pace, democrație și so
cialism. împotriva imperialis
mului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a reținut, apoi, la dejun . pe 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko și ceilalți oas
peți sovietici.

Au luat parte persoanele ofi
ciale române prezente la în
trevedere.

In timpul dejunului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și mare
șalul Uniunii Sovietice A. A 
Greciko au rostjt scurte toas-

ajutorul pe care întotdeau
na l-au știut da ortacii fron- 
taliștilor Vespasian Cătană, 
Dumitru Milea, Gheorghe 
lasou, Constantin Ciobănoiu 
că și a celor din brigăzile con
duse de Constantin Petrișor, 
Ștefan Ganz, Mihai Dudescu 
ca și ceilalți mineri.

Doresc să consemnați
fapt': sectorul de investiții 
condus de inginerul Iulian Fi
lip s-a angajat ca și în aceas
tă lună, pentru a șaispreze
cea consecutiv, să-și îndepli
nească integral planul de a- 
vansare la lucrările
ce le revine. De 1 Mai 
putea raporta și la acest 
câtor aceleași succese ca 
producția de cărbune.

miniere 
vom 
indi- 
și la

■

In CQnțexțyl amplelor acți
uni dedicate’apropiatei săr
bători a muncii se înscriu și 
numeroasele activități de 
muncă patriotică ale tineri
lor din Petroșani.

Ieri după-amiază numeroși 
tineri liteciști de la Institutul 
de mine Petroșani și Fabrica 
de lapte Livezeni au plantat 
o suprafață însemnată de pu- 
ieți la Scărișoara, zona Gam- 
brinus. Astăzi acțiunea de îm
pădurire continuă, fiind sus
ținută de peste 80 de elevi ai 
Școlii profesionale comerciale, 
în aceeași zonă.

Prin contribuție nemijlocită 
să ridicăm continuu nivelul

urbanistic al localităților
♦

municipiului
Este cunoscut faptul că în ce a determinat recalcularea 

planurile , de dezvoltare a e- , contribuției bănești și stabi
lirea unor noi obiective posi
bile de realizat la nivelul su
melor rămase după recalcula
re. Pe întreagă Valea Jiului, 
față de debitul inițial creat de 
5 540 000 lei, a rămas un de
bit de 1 407 000 lei.

Pe baza noilor criterii, pe 
întreg municipiu, peste 11 000 
de familii nu mai plătesc con
tribuție bănească. Aceasta a

conomiei naționale se alocă 
an de an fonduri însemnate 
care . asigură dezvoltarea tu
turor unităților administrativ 
teritoriale, progresul și pro
pășirea fiecărei localități. 
Creșterea aportului maselor 
la soluționarea multiplelor 
probleme pe care le ridică 
modernizarea, buna gospo
dărire și înfrumusețare a ora-

în toate lo-

(Continuare în pag. a 3-a)

și comunelor constituie 
o condiție esențială de 
depinde înfăptuirea a-

(„maiștrilor 
mult, spunea 
fie doar ins-

de 
sa- 
ce-

plus de la 
ridica La nes-

lon MISCHIE, 
secretarul Comitetului executiv 

al Consiliului popular 
municipal

În pagina a 2-a:
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Dan POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

unități 
educa- 

anul 
orașu

lui Petroșani vor apare 2 
grădinițe și 3 creșe cu cîte 
100 locuri fiecare, iar prin

Precizări privind aplicarea 
corectă a Legii nr. 2011971

șelor 
însă
care 
cestor planuri1 de satisfacere 
a necesităților de viață civili
zată a populației.

Legea nr; 20/1971, are meni 
rea de a da populației posibi
litatea să hotărască efectua
rea unor lucrări de interes 
obștesc cu caracter local 
strictă necesitate pentru 
tisfacerea unor nevoi ale 
tățenilor.

In aplicarea acestei legi, în 
cursul anului 1972 s-au mani
festat unele exagerări și nea
junsuri stabilindu-se contribuții 
exaqerete fără să se țină seama 
de venitul net pe cap de familie, 
și stabilindu-se unele obiecti
ve care nu sînt de strictă ne
cesitate. Și în Valea Jiului au 
avut loc asemenea ereri, fapt

determinat restituirea sume
lor încasate >n 
cetățeni care se 
te 1 milion lei.

Zilele acestea
calitățile s-au țir.ut adunări 
generale ale delegărilor cir
cumscripțiilor electorale, prin 
care s-au votat o serie de e- 
biective de interes obștesc 
pentru toți cetățenii cum sînt! 
ateliere școală, amenajări de 
creșe, grădinițe, modernizări 
de străzi, îndiguiri de pî- 
rîuri,. consolidări de maluri, 
construcții de poduri, terenuri 
de joacă etc. care vor contri
bui la satisfacerea unor nece
sități și completează eforturile

Dezvoltarea rețelei 
unităților preșcolare 

o preocupare permanentă
Cu cîteva săptămîni în ur

mă, la Vulcan a început 
construcția unei creșe care 
va avea 100 de locuri. Fără 
îndoială, asemenea veste nu 
mai impresionează acum, 
cînd noile construcții și sche
lele au devenit lucruri obiș
nuite, firești. Faptul că se 
mai construiește o creșă are 
însă o semnificație aparte. 
Viitoarea construcție, împre
ună cu alte mari înfăptuiri, 
confirmă grija pe care o 
poartă conducerea partidu
lui și a statului pentru co
piii țării. De această grijă 
beneficiază din ce în ce mai 
mult și cei mai mici cetățeni 
din Valea Jiului. Datorită 
măsurilor care s-au luat în 
toate localitățile minerești 
din raza municipiului Pe
troșani se desfășoară mul
tiple și interesante acțiuni 
pentru dezvoltarea construc
ției de unități preșcolare și 
pentru înzestrarea lor cu ba
ză materială modernă. Din

acest punct de vedere este 
semnificativ ceea ce s-a fă
cut sau mai ales ce urmea
ză să se facă in viitor. Un 
grup de specialiști de la 
Consiliul popular al județu
lui Hunedoara au întocmit 
un interesant studiu în care 
sînt puse față în față nece
sitățile și posibilitățile. Pînă 
în anul 1980 aproape 90 Ia 
sută dintre copiii de vîrstă 
preșcolară din Valea Jiului 
vor fi cuprinși în creșe și 
grădinițe. Pentru realizarea 
acestor planuri, urmează să 
se construiască ori să se a- 
menajeze mai multe 
pentru îngrijirea și 
rea copiilor. Pînă în 
1980, numai in raza

♦ Să traducem în viață Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și 
sportului !

— Sensuri noi activității sportiv-turisti- 
ce a elevilor.

— Să întronăm un climat sănătos, com
bativ față de manifestările nesportive, 
pe toate stadioanele noastre !

♦ Fotbal divizia A
— Rezultate tehnice
— Clasamentul
— Etapa viitoare
— Dinamo — Jiul 2—1.
♦ Fotbal divizia C
— Știința — Dunărea Calafat 1—0.
♦ Note de lector
— „VIAȚA SPORTIVĂ" de David Storey
♦ însemnare
— Unde-i mingea ?
♦ Din colțul tribunei
— Ce ne facem ?
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Să traducem în viață Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă 

a educației fizice și sportului !

Sensuri noi
activității sportiv-turistice

a elevilor

MARȚI, 24 APRILIE 1973

DINAMO JIUL 2-1Rezultate tehniceSe știe că, potrivit Statutu
lui unităților și detașamente
lor de pionieri din Republica 
Socialistă România și Legii nr. 
29/1967 cu privire la dezvol
tarea educației fizice și spor
tului, Organizația pionierilor 
răspunde de organizarea și 
desfășurarea tuturor activită
ților sportive de masă și turis
tice ale pionierilor și școlari
lor.

Partidul și statul nostru a- 
cordă o mare atenție activită
ții de educație fizică și sport. 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. a 
dezbătut principalele proble
me privind dezvoltarea edu
cației fizice și a sportului și 
a adoptat o Hotărîre în acest 
sens, Hotărîre care prin con
ținutul ei aduce importante 
îmbunătățiri activității de e- 
ducație fizică și sport.

In această Hotărîre sînt pre
văzute și sarcinile ce revin, în 
această privință, organizațiilor 
de tineret, Organizației pio
nierilor. Privind în spirit cri
tic activitatea sportivă desfă
șurată de unitățile și detașa
mentele de pionieri din Valea 
Jiului se constată că s-au ob
ținut unele rezultate în direc
ția antrenării pionierilor și 
școlarilor la activitatea spor- 
tiv-turistică. Dar, aceasta nu 
s-a făcut la nivelul cerințelor, 
al posibilităților și condițiilor 
de care dispunem. Dacă pe li
nia activității cultural-artisti- 
ce, prin sistemul serbărilor 
școlare-concurs, s-a reușit an
trenarea majorității pionieri
lor la activitatea culturală, în 
activitatea sportiv-turistică în

afară de clasă și școală nu s-au 
găsit formele cele mai adecva
te, mai elastice. Deși experien
ță în organizarea unor activi
tăți de masă avem ! Deși co
piilor le place sportul 1... La 
acțiunea turistică devenită tra
dițională „De treci codri de 
aramă", care antrenează o ma
re masă a pionierilor din Pe- 
trila, Petroșani și Aninoasa. 
datorită varietății probelor, 
participarea devine de la an 
l,a an mai mare, mai antrena® 
tă, mobilizatoare și stimula
toare. Asemenea acțiuni se 
pot organiza însă și în cele
lalte centre ale municipiului..

„Activitatea de educație fi
zică și sportul de masă — 
se spune în Hotărîre —- vor fi 
orientate cu prioritate spre 
folosirea formelor simple, ac
cesibile, desfășurate în aer li
ber. O deosebită atenție se va 
acorda activităților sportive și 
turistice..." Ținînd seama de 
condițiile minunate pe care ni 
le oferă împrejurimile, mun
ții cu nesfîrșitele păduri care 
se întind de la marginea loca
lităților și pînă la cele mai 
înalte piscuri, mireasma flo
rilor. susurul apelor, consti
tuie puncte turistice de mare 
atracție care trebuie să fie cu
noscute, cercetate. Pentru că, 
o mai valoroasă „bază spor
tivă". creată grație naturii, 
demnă de invidia multor alte 
localități, ca... împrejurimile 
Văii Jiului e greu să găsești! 
Consiliul municipal Petroșani 
al Organizației pionierilor va 
da. în viitor, activităților spor- 
tiv-turistice un cadru propriu, 
specific. In general, se va pu-

Să întronăm un climat

de manifestările nesportive,
pe toate stadioanele

noastre !

ne accent pe activitatea spor
tivă de masă, pe acele sporturi 
care vor avea o influență pozi
tivă asupra dezvoltării multi
laterale a pionierilor, in gene
ral asupra fortificării fizice. 
Nu vor lipsi jocurile de miș
care, recreative și distractive, 
elementele de atletism, excur
siile locale și în afara looalită 
ții, cu durată de una sau mai 
multe zile, expedițiile cu ca
racter aplicativ, de întrecere, 
cu elemente de alergare, sări
turi, aruncări, cățărări, trac
țiuni, cicloturism și concursuri 
de orientare turistică etc.

Pentru clasele I—IV, se va 
iniția acțiunea turistică „Pas 
eu pas, să ne cunoaștem îm
prejurimile", iar pentru clase
le V-VII se va extinde acțiu
nea „La pas prin județ", cu pu
ternice valențe educative pe 
plan spiritual și fizic. Se vor 
extinde taberele în corturi cu 
autofinanțare, taberele de la 
cabane, expedițiile pionierești. 
Numărul 
crește 1a 
mări ca, 
care unitate de pionieri să se 
mîndrească cu o bogată acti
vitate sportivă de masă...

Toți pionierii vor fi antre
nați la Festivalul sporturilor 
de vară (fotbal, înot, orien
tare turistică, ștafeta iscusin
ței și a îndemînării, ciclotu
rism etc), fără a renunța la 
activitățile devenite tradițio
nale pe care pionierii le aș
teaptă cu nerăbdare: „Cupa 
cutezătorii" la fotbal, „Tetrat- 
lonul vacanței" la atletism, 
trofeul „Aurul verde" la o- 
rientare turistică, Cupa „Cra
vatele roșii" la minifotbal, la 
Festivalul sporturilor de iarnă, 
la duminicile cultural-sporti
ve, la crosuri, marșuri etc.

In programele de activitate 
ale detașamentelor, cel puțin 
o treime din activități vor fi 
rezervate sportului, acțiunilor 
turistice diverse. Fiecare deta
șament va organiza lunar ex
pediții de 1—2 zile, excursii pe 
jos, drumeții.

Consiliul municipal Petro
șani al Organizației pionieri
lor își va intensifica, în a- 
ceastă vară și în continuare, 
eforturile în vederea cuprinder 
rii întregii mase de pionieri și 
școlări la practicarea sportu
lui și turismului, în mod per
manent și sistematic, în vede
rea întăririi sănătății și căli- 
rii organismului copiilor.

Dinamo — Jiul 2—1
„U" Cluj — „U" Craiova 1—2 
C.S.M. Reșița — Steaua 2—0
F.C. Constanța — S.C. Bacău 5—0
F.C. Petrolul — F.C. Argeș 1—2
Rapid — Steagul roșu 1—1
A.S.A. — C.F.R. Cluj 0—1
U.T.A. — Sportul studențesc 0—0

CLASAMENTUL

y

y

Am recitit, de cîteva ori, înainte de a pune pe hîrtie 
aceste rînduri, un paragraf anume din Ilotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului. Se cer, acolo, răspicat... „măsuri care să 
asigure în rîndurile sportivilor o disciplină fermă și o ordi
ne exemplară..., se va introna un climat sănătos, combativ 
față de orice manifestare care contravine eticii socialiste, 
normelor de conduită cetățenească și ale vieții sportive"...

Ce trebuie întreprins, în această direcție, pentru ca în
treaga activitate, munca celor cu responsabilități definite pe 
linie de sport să nu rămînă, cum scria undeva antrenorul 
Constantin Teașcă, o... simplă butadă ?

In primul rînd, se cere intensificată munca de educare a 
sportivilor și, totodată, a spectatorilor. In ce sens ? Pentru 
cete două puncte puse în joc, în fotbal, de pildă, să nu mai 
fie sacrificată pînă și ideea de corectitudine. Ideea luptei 
sportive, ne-am conyins cu toții, se pierde, aproape integral 
în focul „luptelor" de pe gazon. Pentru două puncte, pentru 
un salt cît de neînsemnat în clasament, „artiștii" dreptun- 
ghiurilor de gazon devin, de multe ori, parcă ne-oameni. 
Pentru o palmă dată în stradă, huliganul e dat pe mîna 
legilor țării. Pe gazon, însă, e altceva. Acolo se întîmplă însă 
să se „care" și pumni, arbitrii au integritatea corporală ne
asigurată, se proferează injurii pentru care, în alte ambian
țe, legea e necruțătoare ! De ce? De ce se tolerează, de ce 
nu se dezrădăcinează acea eronată concepție a unor spor
tivi, care încă consideră stadionul un „paradis" în perime
trul căruia își pot permite să sfideze legile țării ?

Asistăm cu toții la un fapt concludent: huliganii, cu sau 
fără voia lor, au început să se retragă din ' viața publică. 
Nu-i mai putem tolera ! Cazurile atentatelor la bunele mo
ravuri devin din ce în ce mai rare... Și totuși I Creierele 
înfierbîntate ale celor care cîndva „protejau" colțurile stră
zilor se dovedesc... inventive. S-au nîutat pe stadioane hu
liganii I Aici e „raiul" lor acum. Aici acționează în voie, 
fie că îmbracă „haina" sportivului, fie ci e pur și simplu 
spectator. Aici e ferit total de răspundere, și-și 
poate permite orice. Aici și-a recîștigat toate „drep
turile" pe care morala noastră socialistă i le ridicase 
în stradă. Aici are „asigurată" libertatea cuvîntului perife
ric, huliganic, pentru că aici acționează asupra unei mări 

’ colectivități, nu doar asupra unui... simplu individ I De ce ?
< Totul, pe stadioane, e idilic, e normal, e posibil. Insinuarea
< în urma unui toc cui..., în stradă, clndva, era plătită cu 
C libertatea. La stadion, din tribună, poți însă să zici orice,
> oricui, poți să-i trimiți pe cei de pe gazon unde... vrei. O 
S piedică pusă în stradă unei tinere zvelte, îl costă pe aten- 
( tator cîteva luni de privațiunea libertății, în stadion poți 
$ să rupi chiar piciorul partenerului de întrecere, că nu te
< vei alege decît cu o... suspendare mică, insignifiantă. De ce ?
> De ce pot să se manifeste pe stadioane, nestingheriți, netul-
< burați, nebăgați în seamă, cei pe care altfel legea nu i-ar
> ocoli ?

Cu un bilet în mînă, de 5, 6 sau 10 lei, poți să-ți mani-
< fești „personalitatea" cum vrei. Nimeni nu te întreabă de 
C ce o faci, de ce înjuri, de ce calomniezi, de ce violentezi pe
< cei ce-ți oferă un spectacol. Și, la ieșire, după ce și-a făcut 
$ cum a vrut „de cap" în incinta stadionului, huliganul își
< îmbracă, firesc, haina celui tentator de legile țării, pășind 
? In stradă ca cel mai corect dintre cetățenii orașului...

De ce „programul" oficial al meciurilor Jiului nu con-
> ține nici un rînd pe tema educării sportivilor, a spectatori-
> lor ? Decît să ne dea, mereu, doar „chestii de culise" (pe
> care le știe oricine), mai bine ar insera articole educative, 
s un sumum de interdicții de care să se țină seama... De ce 
£ organele de miliție nu-și dovedesc intransigența și la sta-
< dion, nu doar pe stradă ? De ce ? De ce ? Și-ar fi atitea
< „de ce ?“-uri, de care cei cu sarcini precise pe linia educă-
< rii ar trebui să țină seama. Noi, toți, de fapt, ar trebui să 
/ ținem seama. Climatul moral sănătos al stadioanelor e un 
( deziderat pe care nu-1 putem neglija. Sub nici un motiv, 
z Nu avem voie. Front comun împotriva tuturor celor ce 
2 încalcă preceptele noastre de conduită civică — iată ce
> trebuie să facem. Și să nu mai tolerăm, sub nici un motiv, 
) lingă noi, pe cei ce ne aruncă în obraz excrescențe verbale 
5 și de comportare, de cea mai joasă factură. Se poate ?
> Sigur că se poate I

V. DUNĂREANU

expedițiilor 
20. Se va 
în viitor.

va 
ur- 
fie-

Dumitru COBNEA, 
activist 

al Consiliului municipal 
Petroșani 

al Organizației pionierilor

Etapa viitoare

1. Dinamo 21 11 4 6 33—23 26
2. Steaua 21 9 7 5 30—17 25
3. „U“ Craiova 20 9 7 < 33—26 25
4. C.F.R. Cluj 21 8 9 < 22—16 25
5. F.C. Argeș 21 10 4 7 31—19 24
6. Jiul 21 9 4 8 29—27 22
7. S.C. Bacău 21 8 6 7 23—27 22
8. Steagul roșu 21 7 6 8 28—16 20
9. F.C. Petrolul 21 7 6 8 16—22 20

10. Rapid 21 5 9 7 21—20 19
11. C.SJW. Reșița 21 5 9 7 22—28 19
12. „U“ - Cluj 21 7 5 9 19—31 19
13. F.C. Constanța 21 6 6 9 21—26 18
14. U.T.A. 21 5 8 8 21—28 18
15. A.S.A. Tg. Mureș 20 8 1 11 26—32 17
16. Sportul studențesc 21 3 9 9 21—37 15

(sîmbătă 28 aprilie)

C.F.R. Cluj — Jiul ; Steagul roșu — Dinamo ; Steaua — 
S.C. Bacău ; F.C. Argeș — A.S.A. Tg Mureș ; F.C. Petrolul 
— Rapid ; „U“ Craiovș — F.C. Constanța ; Sportul studen
țesc — „U“ Cluj - C.S.M. Reșița — U.T.A.

...Să începem, de astă da
tă, reflecțiile noastre pe mar
ginea partidei de fotbal 
namo — Jiul (pentru 
la fel ca întreaga masă 
suporterilor echipei din 
lea Jiului, am urmărit meciul 
din... fotoliu, pe micul ecran) 
cu cîteva constatări de prin
cipiu. Gustul de migdale a- 
mare al oricărei înfrîngeri a 
Jiului în deplasare ne deter
mină, de obicei, două feluri 
de „explicații". De cele 
multe ori, o înfrîngere 
mai mult sau mai puțin 
tegorică — naște subit 
excepția cazurilor cînd, 
tifioat sau nu, se „trage ta
re" pe arbitru !) ideea cri
ticii vehemente la adresa ce
lor care nu au reușit să... „a- 
ducă măcar un punct de a- 
fară". Nu se acceptă în a- 
semeaea cazuri explicații, 
totul e clar, e vorba despre 
o... comportare lamentabilă 1 
Aceasta e prima „variantă". 
Cea de a doua, mai apropia
tă parcă de ideea generală 
de sport, este aceea a... e- 
logiului învinșilor. Pentru că, 
.se zice — și așa este, pe 
bună dreptate — că victoria 
intr-o dispută sportivă nu es
te apanajul exculsiv a celor 
care o obțin. Ce se întîmplă

Di- 
că 

a 
Va-

mai

ca- 
(cu 

jus-

E M ? Știința

însă cînd modul în 
fost realizat. acest 
ne este cunoscut ? La care 
dintre cele două variante ne 
oprim, atunci cînd televiziu
nea ne aduce... în casă în
treaga desfășurare a parti
dei, cînd cu ochii noștri, am 
privit partida și o putem ju
deca „la rece", ca și cînd am 
fi urmărit-o pe stadionul 
din Petroșani ? Firește, în- 
tr-un asemenea caz, aidoma 
celui petrecut duminică, fă-- 
ră a neglija faptul că, totuși, 
partida s-a.disputat în condi
țiile deplasării, nu avem alt
ceva de făcut decît să ana
lizării meciul de pe pozițiile 
celui ce l-a urmărit integral 
cu privirea, de la un capăt 
la celălalt...

Fiindu-le cunoscut, proba
bil, faptul că transmisiunea 
TV în sine obligă, de obicei, 
pe toți cei ce rețin pentru 90 
de minute atenția unei mari 
mase de oameni, de pe în
tregul cuprins al tării, fot
baliștii de la Jiul au abor
dat fără timorare partida cu 
Dinamo, practicînd un joc cu 
preponderență elastic, cu ie
șiri rare dar dezinvolte din- 
tr-o apărare strictă în atac. 
Pe lungi perioade de timp — 
și la un moment dat eram 
tentați să credem că tot me
ciul va păstra aiura începu
tului — partida a fost însă 
anostă, fără sclipiri, fără a- 
cel nimb al frumuseții pe ca
re ar fi trebuit să i-I confe
re măcar faptul că se știa... 
transmisă în milioane de »■ 
partamente. Apărarea Jiului, 
o întreaqă primă repriză, a 
funcționat fără greș, detașin- 
du-se în special cei pe care, 
poate fără rost, îi conside
ram „puncte nevralgice”. E 
vorba despre Onuțan, care 
l-a anihilat pur și simplu pe 
Florian Dumitrescu, și de 
Dodu, care l-a determinat pe 
„căpitanul" echipei reprezen
tative a României, Lucescu. 
să evolueze mai șters chiar 
decît la Kiev. Sobri și si
guri pe ei și pe „meterezele" 
cucerite. Georgescu și Toa
ca. resping în prima parte a 
meciului orice atac dinamo- 
vist, pentru ca îh a doua re
priză, cînd linia mediană a 
Jiului cumva se „rupe" 
(Cotormani se „vîră“ prea în 
față, exasperat desigur de 
ineficacitatea atacanților, Mul- 
țescu e laborios dar fără a 
ieși dintr-un cvasianonimat

care a 
rezultat

Urmărind
meciul

pe 
micul
ecran

care nu-i „prinde", iar Urmeș 
aproape că „dispare" 
joc) și nu mai ajută pe cei 
doi fundași centrali, hărtuiți 
pînă la disperare, aceștia să 
cedeze. Golul lui Radu Nun- 
weiller „cade" însă intr-o pe
rioadă de acalmie și pute* 
fi evitat măcar de un picior 
salvator din... deasa „pădu
re" prin care s-a strecurat. 
Celălalt gol e urmarea fireas
că a unei îndelungi dominări 
dinamoviste... Concluzio- 
nind, Jiul putea obține in 
condițiile unui meci in care 
dinamoviștii au fost departe 
de forma lor maximă, un re
zultat de egalitate. Poate că 
l-ar ti meritat. Și poate că 
l-ar fi obținut daca ar fi ac
ționat în a doua repriză mai 
ferm, mai încrezător, mai cu 
forță... In afara celor doi. 
fundași laterali, Onuțan și 
Dodu, ne-au mai plăcut Co
tormani (în fotografie, 
utorul 
Stan și
iui Tudorel Leca din Brăi
la nu i Se poate reproșa ni
mic...

golului
Nai din.

din

a-
onoarei). 
Arbitru-

V. TEODORESCU

CE NE FAC
Drept să vă spun, nici nu 

știu dacă să mă bucur sau să 
mă las cuprins de întristare.

Dacă stau și analizez lu
crurile la o scară mai redu
să (după interesul imediat, 
și satisfacția microbistului cu 
fierbinte dragoste față de e- 
chipa locală) rezultatul de 
ieri, de pe stadionul Dina
mo, îmi apare ca un cîștig. 
Dacă gazdelor le-au trebuit 
peste 20 de cornete ca să în
scrie două goluri, iar oas
peții „LA FIECARE CORNER 
AU INSCRIS UN GOL," nu 
înseamnă că aceștia din ur
mă au fost mai buni ? Oas
peții au demonstrat o apăra
re de o rară tenacitate. Au 
demonstrat și joc de cîmp,

și țesătură de pase, și com
binații periculoase. In același 
timp, gazdele au risipit oca
ziile. Ar ii vorba, deci de o 
victorie morală de mare preț.

Din colțul 
tribunei

Dacă stau și analizez ace
leași lucruri la o scară mai 
superioară (după alte preten
ții și alte considerente), iată 
că am un mare motiv de întris
tare. Ce tăcem în 6 mai ? Ce 
facem cu atitea indisponibili-

FOTBAL, DIVIZIA NAȚIONALĂ C

Dunărea Calafat 1-0

multă 
acestei 
fruntea 
de a

tăți (neiiind vorba de indis
ponibilitățile celor acciden
tați, ci ale celor valizi, ai lăți 
ieri pe teren) ? Sincer să 
tiu, un S-O pentru Dinamo ar 
li confirmat, cu mai 
convingere, dreptul 
echipe de a sta în 
clasamentului, cit și
furniza naționalei, coloana ei 
vertebrală. Dar, așa ? In 
mai nu ne trebuie doar o 
viclorei morală, ci una con
cretă, înscrisă pe tabela de 
marcaj. Dacă șl atunci, pen
tru un gol ne vor trebui 10 
lovituri de colț, mai bine să 
apelăm din timp Ia un Cotor- 
mani și la un Muițescul

6

SPECTATOR

IOVAN, TERENUL GREU Șl... GHINIONUL
Partida de duminică dimi

neața de la Aninoasa dintre 
Știința Petroșani și Dunărea 
Calafat s-a disputat în condiții 
deosebit de vitrege; lapoviță 
și ninsoare, precum și un te
ren... mustind de apă și 
necos ca un.» patinoar.

Starea terenului și-a pus 
prenta, firesc, pe această 
tîlnire, supunînd jucătorii 
nor eforturi de-a dreptul
praomenești. Cu toate acestea, 
fotbaliștii ambelor echipe me
rită felicitări atît pentru jocul 
practicat cit și pentru sporti
vitatea deplină de care au dat 
dovadă pe parcursul celor 90

alu-

am- 
în- 
u-

su-

de minute ale meciului. O no
tă în plus se cuvine elevilor 
prof. Gheorghe Irimie, care au 
controlat mat bine balonul și 
au fost mai periculoși în acți- 

poartă. Drept urtna- 
reușit să obțină pînă 

victoria cu scorul de 
golul înscris de către

NOTE DE LECTOR

VIATA SPORTIVA"
de David Storey

David Storey, pe care azi 
călduros tuturor iubitori-

Romanul lui
îl recomandăm _ _____ __
lor de sport și... literatură (apărut în Edi
tura Univers, colecția „Meridiane") conține 
multe elemente autobiografice. Ca și au
torul, eroul romanului, Arthur Machin, 
hotărăște să-și amelioreze situația financi
ară intrînd în sportul profesionist, ros de 
multiple racile. Subiectul, destul de sim
plu, e brodat într-un mod clar și foarte 
convingător pe simbolul existenței într-un 
teren de rugbi — viața sportivă. Meciurile 
de rugbi,.dîrz disputate, închid și deschid 
romanul și tot ele separă diversele părți 
ale narațiunii. Funcția lor nu este, cum 
s-ar crede, numai una de poziție și sepa
rare, ci și de indicator al stării de spirit 
a eroului. In timpul jocurilor apar, ca 
untdelemnul deasupra apei, părțile pozi
tive și negative ale caracterului

Romanul „Viața sportivă" este, 
doîală, o carte bine construită, 
(care a cucerit celebritatea prin 
carte) are știința lucrului rotund și înche
gat, a operei care „să se închidă — cum 
spune și criticul Mihai Pop, în „cuvîntul 
înainte" al romanului — cu eleganță, în 
structuri fără fisură". Ceea ce ni se pare 
remarcabil în concepția lui David Storey 
este tocmai grija permanentă de a marca, 
pe planuri și pe parametri diferiți, două 
posibilități de interpretare. Și aceste două 
Unii, alăturate programatic, se rezolvă în 

ultimă instanță similar.

unile de 
re, ei au 
la urmă
1-0, prin a___ _________~
Faur în minutul 20, Șj 'dacă 
gazdele nu au marcat decît un 
singur gol, asta se datorește 
în primul rînd portarului de 
la Dunărea, lovan, care a fost 
„îngerul păzitor" al echipe1 
sale, cit și... ghinionului atacan
telor. In minutele 50 și 78. de 
exemplu, balonul expediat de 
către* înaintașii Științei s-a o- 
prit în... băltoaca de pe linia 
porții echipei din Calafat, 
ambele situații, poarta 
goală I Se mai pot aminti 
și ocaziile bune de gol pe care 
le-au ratat Faur (min.
Gruia (min. 56), David (min. 
82) și Alexandroni (min. 86).

Acțiunile mai 
ale oaspeților s-au 
în minutele 1, 8, 12 
apărarea Științei, în 
portarul Bogheanu,

In
era
aici

37),

periculoase 
consumat 

și 78 cînd 
frunte cu 
a trebuit

eroului, 
fără în- 
Autorul 
această

Victor IONESCU

I 
I

să se întrebuințeze serios pen
tru a înlătura pericolul din 
preajma sa.

Prin noua victorie obținută, 
formația Știința Petroșani, din 
rîndul căreia s-au detașat și de 
această dată Zăvălaș. Rișcuță, 
Rusu, Nădășan și Alexandro- 
ni, și-a ameliorat simțitor si
tuația în clasamentul seriei în 
care activează.

Arbitrul Gheorghe Micu din 
Tg. Jiu a condus corect urmă
toarele formații: ȘTIINȚA: 
Bogheanu — RIȘCUȚĂ, RUSU, 
ZĂVĂLAȘ, Grizea — NĂDĂ- 
ȘAN, Bitea, David, Faur, (Ște
fan), Gruia (Rotea), ALEXAN- 
DRONI. DUNĂREA : IOVAN 
— Dumitru, PREJA, Chiva. 
TRÂISTARU (Oncică) — COR- 
NEANU, CIOBANU, — Stoica, 
Ștefan, Gutuie, Stoian.

C. MATEESCU

P. S. Deși nu a fost prea nu
meroasă de această 
leria Științei merită 
sincer 
riginal 
echipa 
durată

bravo pentru 
cu care și-a 
favorită pe 

a partidei.

dată, qa- 
totuși un 
felu)... o- 

susținut 
întreaga

însemnare

! (Unde-iI
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I 
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Multe ieste le-a jucat du
minică terenul mocirlos și 
îmbibat cu apă din Aninoa- 
sa, fotbaliștilor de la Știința 
și Dunărea Calafat I Foarti 
multe I lată una dintre aces 
te „mostre" care a produs i 
laritate în rîndu! spectatori 
lor. Un jucător de la gazdi 
și unul de la oaspeți își dis 
putau cu ardoare balonu 
cam pe la mijlocul terenului 
I.a un moment dat, ei se ui 
tă stupefiați după mingea ca 
re... dispăruse.

— Unde-i mingea ? 
întrebau.

— Vedeți că a intrat în 
pămînt — s-a auzit voce 
unui spectator din tribună-

Intr-adevăr, balonul se o 
prise intr-n mocirlă, dispă 
rînd complet .în pămîntu; 
clisos, frămîntat de crampoa-

S'

tninq^ a ?
nele fotbaliștilor celor două 
echipe.

Lăsind gluma la o parte, 
rebuie spus că terenul din 
Xninoasa se prezintă la ora 
ictualb în condiții cu totul 
mproprii. Oare nu se poate 
ace nimic pentru a i se da 
dățișarea cerută ?
Noi credem că da. Și asta 

u atît mai mult cu cît se 
>une problema ca arbitrii să 
■efuze să conducă pe un ast- 
■e/ de teren. Nu mai vorbim 
■i de integritatea jucătorilor, 
xpuși la accidentări etc.
Ar fi de dorit ca în cadrul 

tcțiunllor de bună gospodă- 
rire, ce se desfășoară în pre- 
'ent în Aninoasa, o atenție 
sporită să i se acorde . și te
renului de aici, pentru a ii 
urgent pus la punct. E abso
lut necesar I

C. M.

I

I 
I 
I 
I 
I 
II

I
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Minerii Văii Jiului înscriu noi succese
întreceriiin cronica

(Urmare din pag. 1)

realizărilor

în tot ceea

rețelei unităților preșcolareDezvoltareaSeră de flori
(Urmare din pag. 1)

Nelepu, locțiitor șef sec- 
III).

constituiau, 
unor „sca

(ing. Viorel Boantă, șef sec
tor I).

— Eforturile colectivului 
nostru se concentrează, în 
aceste zile, asupra respectă
rii programelor elaborate în 
prealabil, Ia fața locului, care 
vizează „trecerile" cît mai ra
pide și cu pierderi de cărbune

cît mai mici, prin lucrările 
vechi din zonele 63—64 și prin 
„denivelarea" de la 65... Ne 
bazăm pe elanul care carac
terizează pe toți minerii, hotă- 
rîți să întîmpine cu realizări 
bogate ziua de 1 Mai. pe or
ganizarea superioară a activi
tății formațiilor de lucru 
(Maistrul minier principal Au
rel 
tor

Ritmicitatea
de prestigiu

cadei I dovedesc că am tras 
învățămintele de rigoare. Rit
micitatea extracției este che
ia bunelor realizări. S-a îmbu
nătățit aprovizionarea sectoa
relor și a' brigăzilor, nu încă 
la nivelul cerut (s.n.). In pre
zent, 30 posturi de la sectoare
le auxiliare sînt dirijate, con
form recentelor norme unita
re de organizare, către lucră
rile direct productive. Totu-i 
să ne plasăm și în zilele a- 
cestea, pînă la 1 Mai, la nive
lul planului, pentru a păstra 
„zestrea" de tone peste, în felul 
acesta cinstind măreața sărbă
toare a muncii. Și bineînțeles, 
să fim consecvenți în realizări 
corespunzătoare exigențelor 
pe mai departe.

— Spre ce aspecte vă 
concentrată atenția pentru 
atinge acest deziderat ?

— Pe de o parte, în afara
provizionării, va trebui să în
tărim contribuția asistenței 
tehnice la sectoarele III și I, 
iar pe de altă parte, să înlătu
răm unele deficiențe care mai 
persistă în domeniul transpor
tului, unde nu toți maiștrii 
și-au intrat așa cum trebuie în 
atribuțiile sporite.

— Pe „panoul de onoare" 
sînt înscrise numele unor bri
găzi...

— „Copiați-le" și dv. t ZoI- 
tan Mikola. Emilian Cioplea- 
nu, Horea Mionici, Constantin 
Alexe, Eugen Voicu, Gheorghe 
Sprincenatu, Nicolae Vasila- 
che (N.R. le-am notat în ordi
nea de numerotare a sectoare
lor), iar de la investiții Arpad 
Radar și Petru Tătar.

— La mina Petrila, trecerea 
Ia noua structură cu grad spo
rit de funcționalitate și opera
tivitate s-a făcut „din mers“ 
— cum s-ar spune — creșterea 
aportului inginerilor și mai
ștrilor în punctele cheie care 
hotărăsc soarta producției 
fiind înțeleasă și aplicată la 
toți așa cum se cuvine. Reali
zările bune pe care ie rapor
tăm azi {N.R. sporul de cărbu
ne extras, pe mină, după două 
decade se ridică la 7 391 tone) 
își au „izvorul" în pregătirea 
din timp a lunii aprilie, lună 
de producție mărită, care a 
constat în întocmirea riguroa
să a programelor de lucru pen
tru toate domeniile de activi
tate, abataj — pregătiri — a- 
provizionare, în menținerea 
continuă a liniei de front pes
te cea planificată, cu un exce
dent de 100 ml, în permanen
tă. Demn de remarcat, ne-a re
latat tov. Mircea Coroban, in
ginerul șef al unității, este 
făptui că plusul de producție 
s-a obținut, îndeosebi, pe sea
ma creșterii randamentului, 
evidențiindu-se mai ales colec
tivele sectoarelor I, IV și V 
(cu -f- 230, -p 60, respectiv, 
4- 10 kg pe fiecare post pres
tat). Sectoarele I și IV au vădit 
și o preocupare aparte pentru 
economisirea lemnului de mi
nă rășinos și a cherestelei, un
de s-au înregistrat reduceri 
1 mc și 0,55 mc pe 
tone.

— In trimestrul I, 
lună, mina a rămas 
după decada I. Acum...

— Intr^adevăr, cele 2 000 
ne date peste preliminarul

de inițiativa pornită la Dîlja, 
ca luna aprilie să devină lună 
de producție mărită — a dat 
roade bogate. încă din prima 
zi a lunii, ca și în continuare, 
am reușit să ne depășim rit
mic (ritmic însemnînd zi de 
zi — n.n.) sarcinile de extrac
ție, astfel că azi (23 aprilie) 
avem un plus față de plan 
de peste 1 000 tone cărbune. 
Ne-am propus ca pînă la 1 
Mai, prin efortul comun, prin 
participarea activă a întregu
lui nostru colectiv, să cinstim 
sărbătoarea muncii cu sarci
nile ce ne revin și angajamen
tele îndeplinite.

— Vă rog să ne concretizați 
cîteva dintre acțiunile care 
considerați că au condus la 
acest rezultat.

— In condițiile în care pri- 
din acest an 

aș spune, lău- 
constant obli- 
ne-am propus

Și

e 
a

a-

1 000

lună 
sub

de 
de

de
plan

to- 
de-

Colectivul se 
spre roade

mobilizează
și mai mari

mele trei luni 
le-am încheiat, 
dabil, depășind 
gațiile de plan, 
ca în luna aprilie să aplicăm 
o deviză de muncă ce s-a do
vedit eficientă: programare, 
organizare, urmărire. Cunos- 
cînd în amănunt rezervele de 
care dispunem, am acționat 
cu toții — ingineri, tehnici
eni, maiștri — pentru a crea 
condițiile optime de lucru bri-

găzilor de mineri din abataje, 
îmbunătățirea sistemului de 
informare, între toate trepte
le ierarhice — de la șeful de 
schimb la director — ne-a 
permis să urmărim permanent, 
cu eficiență desfășurarea pro
cesului de extracție. In conse
cință am obținut succesele a- 
mintite. De remarcat, în acest 
context, că sectorul III al mi
nei, după multe luni de acti
vitate „șchiopătîndă" se situ
ează acum, pe loc de frunte. 
Mai ales aici, fiind o veche 
necesitate, printr-o programa
re premergătoare atentă a 
modului în care să intre în 
funcțiune noile capacități de 
producție, am eliminat o par
te din lacunele ce 
de obicei, motivul 
derî".

Meritul deosebit 
ce am realizat, revine brigă
zilor de mineri, omogene, pu
ternice care lucrează la ■ mina 
noastră. Citez cîteva, cu pre
cizarea că și celelalte pot ori
când concura pentru ocuparea 
unui loc de frunte al întrece
rii : Pricopie Moater, Nicolae 
Gh. Ștefan, Gheorghe Nicnita, 
Jenică Năstase, Aurel Șoșoî, 
Constantin Grădinaru, loan 
Nichițelea, Gheorghe Scorpie, 
Mihai Ciucă și Ștefan Nagy. 
Și mai sînt.

la Uricani

Pe măsura tradiției

Ing. Martin Borșa, șeful sec
torului I de la mina Dîlja: 
„Situația dificilă care s-a ivit 
la abatajul cameră 2 est, stra
tul 3, unde am dat peste niș
te lucrări vechi, cu viituri de 
apă am depășit-o. După capta
rea apelor, frontul de lucru a 
fost asigurat, astfel ca aces
ta să poată fi exploatat la ca
pacitatea lui maximă. De a- 
semenea, a fost pregătit un 
nou abataj în stratul 6, care 
peste cîteva zile va intra în 
producție. Actualmente avem 
un plus de 364 tone, pe care 
datorită condițiilor existente și 
poate ceea ce este mai esen
țial hotărîrii evidente a între
gului colectiv — avem certitu
dinea că acesta pînă la sfîrși
tul lunii să fie majorat.

Angajamentul nostru, în a- 
ceastă lună de producție mă
rită, de a da peste 300 tone de 
cărbune peste sarcinile de ex
tracție are toate șansele să fie 
majorat. Cînd afirm acest lu
cru mă bazez pe rezultatele 
pozitive obținute de unele for
mații de muncă, cît și pe creș
terea continuă a randamente

lor la tăiere (de 
tone/post).

— Care sini

la 4,51 la 4,77

brigăzile care 
dețin ponderea realizăriior po
zitive ale sectorului dumnea
voastră ?

— Rezultate bune au obți
nut brigada lui Vasile Sidorov 
de la abatajul în trepte răstur
nate din stratul 6 (+ 90 tone), 
cea a lui Emil Aionesei ( +
125 tone) și a lui Dumitru Bă- 
lășcău (+ 60 tone). Aceste co
lective sînt mobilizate pentru 
a obține în continuare sporuri 
însemnate de cărbune, cinstind 
astfel prin rezultate de presti
giu sărbătoarea oamenilor 
muncii care se apropie. Dărui
rea și pasiunea cu care aces
te colective răspund chemării 
la întrecere lansate între co
lectivele minerești constituie 
un exemplu demn' de urmat și 
de celelalte formații de lucru. 
Am convingerea că 
lanțului realizărilor 
curs, mobilizarea 
nostru colectiv își 
roadele, contribuind 
cient la redresarea 
producției minei noastre.

Trei sectoare de producție 
ale minei Lupeni aveau ex
trase pînă în data de ieri 
peste 10 000 tone de cărbune 
în plus față de sarcinile de 
plan ale lunii aprilie. Este vor
ba de sectoarele II, III și IV, 
conduse de inginerii loan 
Ciungan, Pavel Vitan și Gri
gore Popescu, care au rapor
tat o depășire de plan cuprin
să între 15-21 la sută. Aceste 
rezultate, după cum ni s-a re
latat de către tovarășul Ioan 
Raczek, secretarul comitetului 
de partid al minei sînt urma
rea măsurilor luate de condu
cerea minei și conducerile sec
toarelor pentru îmbunătățirea 
organizării muncii în abataje, 
asistenței tehnice sporite si 
de o competență superioară a- 
cordată de specialiști, brigăzi
lor în urma aplicării Decretu
lui privind noua structură or
ganizatorică. Dar, într-o 
mare măsură rezultatele 
se datoresc mobilizării brigă
zilor de către comuniști, hotă
rîrii minerilor de a spori pro
ducția de cărbune în cinstea 
zilei de 1 Mai, de a întîmpina 
această zi cu rezultate pe mă
sura tradiției de muncă a Lu- 
peniului.

a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii. 
Și, totodată, este de semnalat 
că și la alte sectoare de pro
ducție, unde se mai întîmpină 
încă greutăți care grevează 
asupra rezultatelor exploatării, 
unele brigăzi — cum sînt cele 
conduse de Mihai Vărzaru, 
Vasile Ruși to ru, Nicolae Tă- 
năsache, Eugen Vladar, și al
tele, obțin însemnate depășiri 
ale randamentului planificat.

— Sîntem hotăriți ca ziua de 
1 Mai să o întâmpinăm cu re
alizări cît mai frumoase, ne-a 
declarat tovarășul loan Raczek. 
Ne bazăm pe brigăzile noas
tre fruntașe, cele conduse de 
minerii Petre Constantin, Ioan 
Sâlăjan, Ioan Solomon, Marin 
Ciochia, Ioan Popescu, Ioan 
Onuț, Grigore Moldovan, și 
multe altele, ale căror randa
mente vorbesc de la sine des
pre angajarea minerilor în 
lupta pentru tot mai mult căr
bune.

La sectorul IV, de la tovară
șul Alexe Furdui, secretarul 
de partid pe sector, am aflat 
o veste mai deosebită:

— Pînă Ia sfîrșitul lunii sec- 
r______ torul nostru va îndeplini între-

De?subliniat că. fa- cele trei gul angajament asumat pe a- 
secttfare, sporul de producție nul 1973.

Randamentele înalte
din abataje, chezășia

producției sporite

la ora bă
lanii în 
întreqului 

va arăta 
astfel efi- 

situațieî

Garanții ferme de reușita
Ing. Constantin Moraru, di

rectorul E.M. Aninoasa : „Am 
reușit să depășim unele gre
utăți care s-au ivit la cîteva 
fronturi de lucru. Treburile 
mergînd acum din ce în ce 
înspre mai bine. Avem două 
sectoare la care încă situația 
este mai slabă, dar cu premi
se certe de redresare cît mai 
apropiate. Sectoarele I ( + 
2 397 tone) și II (-)- 230 tone), 
prin rezultatele obținute și ți- 
nînd cont și de condițiile pe 
care Ie au asigurate de a-și 
reedita în continuare pînă la

slîrșilut lunii seria succeselor 
înregistrate, ajutați fiind și de 
sectorul productiv de la Live- 
zeni (care la decada-a doua a- 
vea un plus de 311 tone), ne 
dau garanții ferme ca bilanțul 
întregii exploatări la încheie
rea primei luni a trimestrului 
să fie pozitiv. Ne bazăm pe 
liotărîrea acestor colective — 
din rîndul cărora 
brigăzile conduse 
Cristea, Petre “ 
Bocor, — de a 
toarea muncii 
marcabile“.

menționez 
de Aurel 

Roman, Nicolae 
întîmpina sărbă- 
cu rezultate re-

Programare, organizare, 
urmărire

— Ita noi, ne spunea ing. 
Carol Schretter, directorul mi-

nei Uricani, întrecerea colec
tivelor minerești — avîntată

Așa cum ne-am obișnuit, și 
constatam des în acest an, co
lectivul minei Paroșeni se si
tua și pînă ieri în fruntea în
trecerii colectivelor miniere 
din Valea Jiului la indicatorul 
producția de cărbune extras. 
Faptul este cu atît mai însem
nat cu cît acest spor de pro
ducție s-a obținut pe seama 
creșterii randamentului reali
zat față de cel planificat atît 
în abataje, cu 1,094 tone pe 
post, cît și pe mină.

Cîteva aspecte care au con
dus la aceste succese ni le-a 
furnizat inginerul loan Ileanu, 
directorul exploatării miniere :

— S-a înregistrat un salt 
rapid în producție îndeosebi 
în a doua decadă a lunii, cînd 
am reușit să asigurăm plasa
rea cu efectiv complet a aba
tajelor. S-a putut munci ast
fel mai spornic, la sarcina ma
ximă, în cele mai importante ca
pacități de producție ale mi
nei noastre, utilizîndu-se cu 
înalt randament bogata zestre 
tehnică pe care o avem. Dispu
nem de condiții create ca am
bele sectoare de producție, 
pînă la sfîrșitul lunii, să-și 
onoreze integral sarcinile de 
plan ce le revin. Ca urmare, 
cumulînd „plusul" de cărbune 
al primului trimestru cu cele

peste 3 000 tone extrase peste 
plan în această lună, vom re
uși să depășim, pînă la 1 Mai, 
angajamentul anual pe care 
colectivul și l-a luat, de 10 000 
tone cărbune. Am contribuit 
cu toții — muncitori, tehnici
eni, ingineri — remareîndu-se 
brigăzile de mineri conduse de 
Titu Teacenco, Ioan Demeter, 
Nicolae Brutu, Dumitru Croi
torii și alții.

— Explicația randamentelor 
înalte ?

— Sînt rodul strădaniilor 
colective. Apreciez ca deose
bită în ultima perioadă acti
vitatea întregului personal de 
deservire care, lucrînd în a- 
cord global, beneficiind astfel 
de prime de producție, și-a do
vedit priceperea și conștiincio
zitatea în crearea celor mai 
bune condiții de muncă la 
fronturile de lucru. In felul 
acesta minerii, cu zelul lor 
caracteristic, au săvîrșit în 
continuare, în abataje, saltul 
cunoscut. Adaug că și condu
cerile minei și, respectiv, ale 
sectoarelor au adoptat obiceiul 
de a face analiza zilnică a 
randamentelor atît pe exploa
tare cît și pe fiecare abataj în 
parte. (E un obicei bun, n.n). 
Urmărite, toate măsurile și-au 
dovedit eficiența.

Răspundem celor ce ne scriu

Elevii de la Casa de copii 
din Uricani, pe lingă multi
plele activități educativ-dis- 
tractive și muncile patrioti
ce desfășurate în perioada va
canței de primăvară și-au 
propus să realizeze și o bază 
proprie care să le asigure ma
terialul necesar înfrumuseță
rii orașului. Sub îndrumarea 
conducerii școlii, ei au ame
najat o seră de flori care, ra
cordată la sistemul de încăl
zire al exploatării miniere, le 
creează condiții optime de cul
tivare pe tot parcursul anu
lui a materialului floricol 
dendrologic.

noi amenajări se vor asigu
ra încă circa 600 de locuri 
în unitățile existente. In a- 
nul viitor, la Lupeni va în
cepe construcția unei creșe 
iar în cincinalul viitor se 
vor asigura aici încă 450 de 
locuri în grădinițe, prin 
construcții noi și amenajări. 
Acestea sînt numai cîteva e- 
xemple, pentru că în fiecare 
localitate din Valea Jiului 
va spori foarte mult numă
rul de locuri în unitățile 
preșcolare. In orașul Vulcan 
unde se află deja in cons
trucție noua creșă, sînt pre
văzute să se construiască și 
3 grădinițe dintre care una 
pînă Ia sfîrșitul acestui cin
cinal. Noi unități preșcola-

re vor apare în deceniul ac
tual Ia Petrila și Uricani. 
Toate reprezintă o mărturie 
a grijii pentru viața și feri
cirea copiilor din Valea Jiu
lui. Materializarea studiilor 
făcute și a planurilor întoc
mite solicită însă preocu
pări insistente din partea 
tuturor celor care răspund 
de copilăria fiilor noștri. In 
primul rînd, comitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare din toate localitățile Văii 

Jiului trebuie să ia măsuri pen
tru valoriîicarea tuturor re
zervelor locale în vederea 
dezvoltării rețelei de unități 
preșcolare și pentru dota
rea lor cu o bază materială 
corespunzătoare. Obligații 
deosebite revin, din acest 
punct de vedere, conduceri-

lor exploatărilor miniere și 
ale altor unități economice, 
care au datoria să amenaje
ze ori să construiască gră
dinițe sau creșe pentru co
piii propriilor salariați. Pa
ralel cu dezvoltarea numă
rului de unități preșcolare, 
este foarte necesar să se con
troleze sistematic modul în 
care sînt îngrijiți și educați 
copii în aceste unități 
cum se folosește baza 
materială.

Prin acțiuni comune
care să participe toți facto
rii direct interesați, copiii 
de vîrstă preșcolară din Va
lea Jiului vor avea o copi
lărie mai fericită. Aceasta 
este, în esență, o necesitate 
a anilor pe carc-i trăim...

Și 
lor

la

• Un grup de muncitori, 
E.M. Lonea. Cercetările în
treprinse de Centrala căr
bunelui Petroșani au confir
mat cele sesizate de dv. re
dacției. Ca urmare s-a dis
pus conducerii E.M. Lonea 
să respecte întocmai preve
derile articolului 120 din Co
dul muncii care precizează 
că : „Orele în care o persoa
nă prestează muncă peste 
durata normală a timpului de 
lucru, sînt ore suplimenta
re și se compensează cu timp 
liber corespunzător. Dacă 
munca astfel prestată nu a 
putut fi compensată cu timp 
liber corespunzător, în urmă
toarele 30 de zile, și cel în 
cauză este de acord, orele 
suplimentare se vor retribui 
eu un spor după cum 
ză :

a) 50 la sută din 
tarifar de încadrare 
primele 
duratei 
lucru ;

b) 100 la sută din salariul 
tarifat de încadrare pentru 
orele ce depășesc primele do
uă ore și pentru munca pres
tată în zilele de repaus săp
tămânal, zilele de sărbătoare 
legală și to celelalte zile în 
care, potriv t dispozițiilor le
gale. nu <-rează.
Iu consecință, în vederea a- 
plicării corecte a prevederi
lor legale «-a atras atenția 
unității, urmi nd ca acelor sa
lariați care nu au primit zi 
de odihnă în compensare 
pentru Dosim ile prestate în 
zilele de icpaus legal, să li 
se plătească ore suplimen 
tare

tru a preveni orice situație 
reprezentanți ai conducerii 
fabricii s-au deplasat la fața 
locului și au stabilit ca de- 
șeurile de la fabrică să fie 
basculate în apropierea gu
noiului pentru a nu outea pă
trunde la ele nici animale 
nici cetățeni.

fi» ANA VLĂDUȚU, Pe
troșani. Scrisorile de mulțu
mire, de felul celei trimisă 
de dv. redacției, pot fi date 
publicității numai la rubri
ca „Mica publicitate". (Iacă 
anticipat achitați costul a- 
celeia, în care 
treceți pe la 
ziarului.

scop rugăm 
administr!; ția

iirmea-

grup de locatari,
Conduce' ^ i FF.A 
a mformat cons!-

saiariul 
pentru 

2 ore de depășire a 
normale a rilei de

® Un
Paroșeni 
„Viscoza" 
liul nonular al orașului Lu
peni că reziduurile ce le des
carcă în ramna de gunoi a 
orașului sînt d'n deșeuri de 
fire mătase • m-ezinta
pericol de intoxicație. Pei>-

demian,
de pension;?-

• MIHAI 
Lupeni. In caz 
re, aveți dreptul la un con
cediu de odihnă proporțio
nal cu timpul cuprins între 

’ ' "s-
tic și data încetării raportu
rilor dv de muncă cu E.M 
Lupeni.

începutul anului calcnd.

Elevi
în excursie

In organizarea Comitetului 
orășenesc U.T.C. Uricani, un 
grup de elevi de la casa de 
copii din localitate, împreu
nă cu educatorii lor, au fă
cut o interesantă vizită 
în orașul Drobeta Turnu Se
verin. Vestigiile istorice de 
aici, noile construcții, șantie
rul naval și măreața „epopee" 
a Porților de Fier au consti
tuit puncte de mare atracție 
pentru excursioniștii din U- 
ricani.

Tot în zilele vacanței, un 
alt grup de elevi din localita
te au vizitat, pentru cunoaș
terea detaliată a împrejurimi
lor, localitatea Cîmpu lui 
Neag și barajul de la Valea 
de Pești.

Ilie COANDRAȘ,

corespondent

și competentei profesionale
(Urmare din pag. I)

trativ au fost trecuți în pro
ducție, impune operativitate, 
gîndire concretă și spirit no
vator. Mircea Coroban, ingi
ner șef cu producția al exploa
tării. schițând perioada aceas
ta mai dificilă (lucrări ninie- 
re) prin care trece exploatarea 
și care solicită o intensă mobi
lizare individuală și colectivă 
afirma : „Ca un comunist ce 
sînt întreb cînd vom ajunge 
la acel nivel de înțelegere prin 
care să știm că statul ne-a dat 
mult.iar acum e rîndul nostru 
să-i înapoiem munca noastră? 
„Nu se poate" e o formulă ca
re ne angajează însăși compe
tența noastră profesională și 
responsabilitatea comunistă". 
Andrei Ștefan, muncitor la sec
torul I, ing. Cornel Bos-a, șeful 
sectorului V și alții au arătat 
posibilități existente, dar ne
folosite rațional, pentru spori
rea eficientei economice.

Tovarășul Ionel Cazan, se-

cretar al comitetului municipal 
de partid, preciza că munca 
de organizare trebuie să fie 
însoțită de control și îndruma
re sistematică, noua structură 
implicînd cu necesitate o mai 
intensă activitate individuală 
și colectivă.
Adunarea activului de partid 

lărgit de la E.M. Petrila, des
fășurată într-un veritabil soirii 
de răspundere a exprimat for
ța de muncă și capacitatea a- 
cestui colectiv receptiv la nou, 
capabil de rezultate dintre 
cele mai însemnate.

Realizarea ritmică a planu
lui și sporirea eficienței eco
nomice sînt obiective urmări
te cu consecventă de minerii 
tehnicienii și inginerii petri- 
leni, pentru care noile măsuri 
organizatorice echivalează cu 
un impuls în manifestarea 
complexă și intensă a capaci
tății și competenței profesio
nale.

Prin contribuție nemijlocită să ridicăm continuu
nivelul umanistic al localităților municipiului
(Urmare din pag. 1)

și de 
reali-

statului prin investiții 
la bugetul local oentru 
zarea unor obiective social- 
culturale și ridicarea aspec
tului gospodăresc si edilitar al 
localităților.

De asemenea, pe linia con
tribuției în muncă s-au evitat 
exagerările de anul trecut 
cînd s-au stabilit 3—4 zile 
muncă de fiecare membru de 
familie. Adunările delegați
ilor din acest an, în unele lo
calități, nici nu au mai ho- 
tărît efectuarea de lucrări din 
contribuția în muncă, bazîn- 
du-se pe participarea conști
entă a cetățenilor la realiza
rea unor obiective prin ac
țiuni patriotice.

In Petroșani, spre exemplu, 
dacă anul trecut bărbații e- 
fectuau 4 zile muncă, iar fe
meile 3, anul acesta adu
narea delegaților a hotării ca 
bărbații de Ia 18 -40 ani să 
presteze 2 zile muncă, iar cei 
de la 40 —55 ani o zi muncă. 
Femeile, indiferent de vîrstă,

să fie scutite. De asemenea, 
sînt scutiți pensionarii de gra
dul I și II.

S-a considerat că pentru e- 
xecutarea unor lucrări de re
parare a unor drumuri în loca
lități, curățirea unor canale, 
lucrări de îndiguiri, participa
rea cetățenilor este ștrict ne
cesară și aceștia vor trebui să 
se supună voinței adunării ge
nerale a delegațiilor, ca repre
zentanți autorizați ai maselor 
de cetățeni. In caz contrar, în 
conformitate cu legea, pentru 
fiecare zi muncă neefectuatâ 
se va plăti 25 lei

Ținînd seama c.i în zilele re 
urmează se vor trimite înști
ințările privind ’ ptată’Contri
buției în bani și zilele de 
muncă de efectuat, arătăm 
criteriile orientative elaborate 
de organele de stat superioare 
pe baza carora s-au stabil* 
sume’e de plată pentru fiecare 
familie, ținîadu-se seama de 
veniturile nete lunare ale fie
cărei familii și numărul mem
brilor acestora :

fiecare membru de familie:Venituri nete lunare pe

— pînă la 500 la lei.............................................................scutit
— de la 500 la 800 lei între 25 și 50 lei contribuție pe familie 
-—de la 801 la 1 000 lei între 50 și 75 lei contribuție pe familie
— de la 1001 la 1300 lei între 75 și 100 lei contribuție pe familie
— de la 1301 la 1500 lei între 100 și 125 lei contribuție pe familie
— de la 1501 la 2000 lei între 125 și 150 lei contribuție pe familie
— de la 2001 la 2500 lei între 150 și 175 lei contribuție pe familie
— de Ia 2501 la 3000 lei între 175 și 200 lei contribuție pe familie
— pește 3000 lei între 200

Prin familie in interesul 
Legii nr. 20/1971 se ințelege 
soțul, soția, copiii necăsăto
riți, părinții soțului sau ai 
soției și alte persoane, dacă 
gospodăresc împreună

Precizăm că locuitorul ne
mulțumit de felul cum adu
narea dclegaților i-a stabilit 
contribuția în bani și muncă 
poate face sesizare Ia comite
tul executiv al consiliului 
popular respectiv, în termen 
de 10 zile de la primirea co-

și 300 lei contribuție pe familie

inunicării, comitetul executiv 
fiind obligat să soluționeze se
sizarea în termen de 10 zile 
și să comunice rezultatul ce
lui în cauză, decizia sa fiind 
definitivă.

Mai precizăm că prin deci
zia Comitetului executiv al Con
siliului popular județean se 
va stabili contribuția în mun
că evaluată în bani 
mijloacele de transport 
organizațiilor socialiste 
municipiu, sume ce vor fi fo
losite pentru reparații la dru-

pentru 
ale 
din

muri și străzi.
Pentru materializarea tu

turor obiectivelor votate a se 
executa din contribuția în 
bani și muncă pe acest an și 
a recuperării rămînerilor în. 
urmă privind execuția obiecti
velor votate în 1972 se impu
ne o preocupare deosebită din 
partea comitetelor executive 
ale consiliilor populare, a a- 
paratului acestora.

E necesar să se impulsione
ze încasarea debitelor restan
te din contribuția bănească 
stabilită pe 1972. Numai în Pe
troșani există un debit de cir
ca 200 000 lei, urmînd ca, în' 
conformitate cu legea, apara
tul financiar să întocmească 
formele de urfri^re ca pen
tru orice debit.

Să se impulsioneze încasa
rea de la toți locuitorii a su
melor stabilite pentru acest an, 
știut fiind că în condițiile 
cînd nu se vor încasa sumele, 
nu se pot realiza obiectivele 
prevăzute.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare trebuie să 
întocmească 
pentru toate obiectivele, 
asigure aprovizionarea

" materiale și unelte, pentru a 
începe executarea lucrărilor 
din contribuția in muncă

In realizarea a.cstor sar
cini ne bazăm pe sprijinul de
putation. al comitetelor de 
cetățeni, al celorlalte organi
zații de masă și obștești, atît 
la încasarea sumelor si mai 
ales în antrenarea cetățenilor 
pentru realizarea zilelor de 
contribuție în muncă și la ac
țiuni patriotice pentru înfru
musețarea cartierelor.

Ne exprimăm convingerea 
că cetățenii Văii Jiului înțe
leg necesitatea contribuției 
nemijlocite la ridicarea nive
lului urbanistic al localităților, 
la realizarea unor obiective 
de strictă necesitate pentru în
treaga populație a municipiu
lui. Cu ajutorul nemijlocit al 
întregii populații se vor putea 
rezolva toate sarcinile ce ne 
revin în aplicarea corectă a 
Legii nr. 20/1971

documentațiile
să
cu
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„Tapiserie românească, plastică in lemn și ceramică" este 
titlul expoziției deschise de curînd, într-una din galeriile de 
artă din centrul capitalei cehoslovace. Expoziția a atras un mare 
număr de vizitatori dornici să cunoască realizările în acest do
meniu, ale tinerilor artiști plastici din România.

Festival folcloric românesc 
în Belgia

BRUXELLES 23 — Corespon
dentul Agerpres, N. Popescu- 
Bogdănești, transmite : 
Ostende, localitate 
litoralul belgian al 
dului, a început 
folcloric românesc, 
anunțat în presă cu o săptă- 
rnină înainte și așteptat de pu
blic cu mult interes. Gheorghe 
Zamfir, „un virtuos român ai 
naiului'* — cum îl recomandă 
influenta revistă săptămînală 
„Pourquoi pas ?“ — prezintă,

împreună cu orchestra sa,

o 0 V\
•/

I /

y. p

La 
situată pe 
Mării Nor- 

Festivalul 
eveniment

o 
suită de melodii populare, in
terpretate în stilul care îi es
te propriu și care, în nenumă
rate rînduri, a stîrnit admira
ție pe prestigioase scene din 
străinătate.

De altfel, arta noastră, mu
zica noastră populară și cultă 
sint bine cunoscute în Belgia. 
Nu demult, cercurile de spe
cialitate au apreciat arta inter
pretativă a tînărului violonist 
Cristian Badea.

Semnarea unui acord comercial 
între guvernele Chinei și Mexicului

PEKIN 23 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze, Ci Pîn-fei, și mi
nistrul de externe al Mexicului, 
Emilio O Rabasa, au semnat, 
duminică, la Pekin, un acord 
comercial între guvernele Chi
nei și Mexicului — anunță a- 
genția China Nouă. Cele două 
părți au procedat, de aseme
nea, la remiterea scrisorilor 
privind. schimburile culturale, 
științifice șî tehnice pe periog- 
la 1973-1974. " ' " ' ' '

La ceremonia semnării au a- 
sîstat președintele Mexicului.

❖

Primul ministru
al
a

Italiei 
sosit la 
Tokio

PEKIN 23 — Corespondentul 
Agerpres, Ilie Tecuță, transmi
te : Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, aflat într-o 
vizită. ofioială în Republica 
Populară Chineză, a participat, 
duminică, la o conferință de 
presă organizată la ambasada 
mexicană din Pekin. Au fost 
prezenți reprezentanți ai pre
sei chineze și corespondenți 
străini.

Oaspetele mexican a preci
zat că a avut cu conducătorii 
chinezi mai multe runde de

23 (Agerpres).TOKIO
Primul ministru al Italiei, Giu
lio Andreotti, a sosit, luni, la 
Tokio, într-o vizită oficială — 
prima întreprinsă de un șef 
de guvern italian în această 
țară.

Programul vizitei, care va 
dura o săptămînă, prevede 
pentru marți începerea convor
birilor oficiale cu premierul 
Kakuei Tanaka și primirea sa 
la împăratul Hirohito. întreve
derile celor doi șefi de guvern 
vor fi consacrate examinării 
stadiului actual al relațiilor bi
laterale, în special comerciale.

RIO DE JANEIRO 23 (Ager 
preș). — Klaus Altmann-Bar
bie, șef al Gestapoului din 
Lyon în timpul celui de-al do
ilea război mondial, a recu
noscut, într-un interviu publi
cat în ziarul brazilian „O Glo
bo", că, între 1940 și 1945, a 
deportat sau a ordonat împuș
carea a zeci de mii de patri- 
oți francezi. Foștul SS-ist și-a 
justificat cu cinism odioasele 
fapte, declarînd că rămîne un 
nazist convins. El. a negat, în-

Vizita ministrului afacerilor 
externe al României în Irak

BAGDAD 23 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, 
aflat in vizită oficială în Irak, 
a oferit un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe 
al Irakului, Murthada Said Ab
dul Bagi. La dineu, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au partici
pat membri ai guvernului ira
kian, subsecretari de stat, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și 
membri ai Ambasadei Republi
cii Socialiste România.

In cursul zilei de 22 aprilie 
a.c., ministrul afacerilor exter
ne al României a vizitat vesti
giile arheologice ale Babilonu- 
lui, Muzeul irakian de istorie 
și arheologie de la Bagdad, 
precum și Uzinele mecanice de 
la Iskanderia.

BAGDAD 23 (Agerpres). — 
La 23 aprilie și-a încheiat vi
zita oficială în Republica Irak 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. In aceeași 
zi, ministrul român a plecat 
spre patrie.

Lucrările Adunării Federației 
Iugoslaviei

BELGRAD 23 — Corespon
dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite : La Belgrad a 
avut loc, luni, Adunarea Ge
nerală a Federației, convoca
tă, în baza Constituției iugo
slave, de către Prezidiul Adu
nării Federale, de comun a- 
cord cu Prezidiul Confe
rinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia și cu consimță
mântul prealabil al președinte
lui R.S.F. Iugoslavia și al U- 
niunii Comuniștilor din 
goslavia, Iosip Broz 
în scopul examinării 
nor probleme actuale 
importanță generală 
federație.

La lucrările Adunării Fede
rației — prima de acest fel 
care a avut loc în Iugoslavia 
— au luat parte deputății A- 
dunării Federale, membrii 
Prezidiului R.S.F.L, Consiliu
lui Executiv Federal, Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, ai conducerii Uni
unii Socialiste a Poporului

Iu- 
Tito, 

u- 
de

pentru

Muncitor și ai altor organiza
ții politice, obștești, de stat, 
oameni de știință, activiști pe 
tărîmul vieții publice din toa
te republicile și provinciile 
autonome. Au fost invitați,,de 
asemenea, reprezentanți ai 
corpului diplomatic, precum și 
ziariști străini acreditați la 
Belgrad.

Iosip Broz Tito a prezentat 
o expunere asupra problemelor 
politicii interne și externe și 
a importanței reformei consti
tuției.

O.M.II. pentru Asia și Extremul Orient
TOKIO 23 — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : La Tokio s-au în
cheiat lucrările celei de-a 29-a 
sesiuni .anuale a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient (ECAFE), 
începute la 11 aprilie. In ul
tima ședință plenară a fost 
adoptat raportul anual al Co
misiei, care va fi înaintat Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U.

La această sesiune au parti
cipat 54 de state membre, aso
ciate și cu titlu de observa
tor. Pentru prima oară au fost 
prezente o delegație a R. P. 
Chineze și delegații ale unor 
insule din Pacific.

Din partea țării noastre a 
participat un grup de obser
vatori condus de ambasadorul 
României în Japonia, Nicolăe 
Finanțu, care a expus, într-una 
din ședințele plenare, poziția 
României față de problemele 
dezvoltării economice și socia
le a țărilor, față de relațiile 
de cooperare economică inter
națională.

Sesiunea a dezbătut cele 22 
de puncte trecute pe agendă și 
acceptate de Comisie. Acestea 
s-au referit la situația econo
mică și socială din Asia și

Extremul Orient, examinarea 
unor probleme specifice din 
domeniile planificării, comer
țului, industriei, resurselor na
turale, resurselor de apă, trans
porturilor, comunicațiilor, sta
tisticii, dezvoltării sociale, 
populației, agriculturii, admi
nistrației publice și asistenței 
tehnice.

Au fost ascultate, de aseme
nea, rapoarte asupra unor pro
iecte economice și sociale pen
tru această regiune, elaborate 
și, în parte, puse în practică 
din grija și sub îndrumarea 
ECAFE, Sesiunea a examinat

planurile pentru elaborarea u- 
nor noi proiecte cu caracter e- 
conomic și social — propuse 
de participanți în cursul dez
baterilor — și a adoptat un 
număr de rezoluții în cele mai 
importante probleme ca : mo
dul de desfășurare a sesiuni
lor ECAFE, integrarea femeilor 
în procesul dezvoltării econo 
mice și sociale regionale, sta
bilirea unui fond asiatic pen
tru comerțul cu orez, promo
varea comerțului iterregional 
cu orez și ușurarea condițiilor 
de plată pentru țările în curs 
de dezvoltare.

Ofensiva patrioțifor 
khmeri în zona 

Pnom Penh
PNOM PENH 23 (Agerpres). 

— Forțele patriotice khmere 
au continuat să exercite, du
minică, o puternică presiune 
asupra pozițiilor lonnoliste din 
regiunile situate la sud .le 
Pnom Penh. După cum anun
ța agenția France Presse, s-au 
înregistrat lupte la 25 de kilo- . 
metri de capitală, în jurul lo
calității Akomponq An tou t și 
la sud-vest de Pnom Penh, un
de forțele patriotice au lansat 
atacuri din trei direcții asupra 
localității Trankhnar. Angaja
mente militare s-au semnalat 
și în zona orașului Takeo.

Adunarea consacrată aniversării 
Alianței Forțelor Naționale, Democratice 

și Pașnice din Vietnam
Cuvîntarea

VIETNAMUL DE SUD 23 
(Agerpres). — Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de 
Eliberare, președinte al Con
siliului Consultativ al G.R.P.

Luis Echeverria Alvarez, și 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Ciu En-lai.

Klaus Mtmann-Bărbie recunoaște...

Mexicului

fi semnat 
între .cele

convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă foarte 
prietenească. Echeverria a a- 
nunțat, totodată, că, în timpul 
vizitei sale, va 
acord comercial 
uă țări.

Președintele 
menționat că membrii delega
ției care îl însoțește formată 
din oficialități și reprezentanți 
ai cercurilor industriale și de 
afaceri, au avut contacte cu 
reprezentanți chinezi din dife
rite domenii de activitate.

fost
■ corp 
repri-

0 nouă rundă de 
negocieri O.P.E C. ■ 
companiile petroliere 

occidentale

rostită de Nguyen Huu Tho
Vietnamului de 

la
al Republicii
Sud, în cuvîntarea rostită 
adunarea consacrată celei de-a 
cincea aniversări a Alianței 
Forțelor Naționale, Democra
tice și Pașnice din Vietnam, a

■ declarat că, de la data intrării 
în vigoare a Acordului de la 
Paris- asupra 
populația 
și forțele 
respectat 
dinul de ____ ____ . __
au îndeplinit ev «trictete toate 
prevederile acordului

Nguyen Huu Tho a relevat, 
totodată, că guvernul SITA, și 
administrația de la Saigon,

Vietnamului.
din zonele eliberate 
armate populare au 
cu serupulozitate or- 
încetare a focului și

deși au îndeplinit prevederile 
unor articole ale acordului, au 
violat, în repetate rînduri, 
multe dintre acestea. Astfel, 
administrația de la Saigon lan
sează acțiuni militare împotri
va zonelor controlate de 
G.R.P. iar. recent, trupele lor 
au pătruns în Cambodgia. De 
asemenea, autoritățile saigone- 
ze întreprind acțiuni represive 
și de teroare împotriva popu
lației din zonele pe care le 
contrr'crză și refuză să înapo
ieze G.R.P. personalul civil pe 
care-l dețin. Drept urmare, nu 
se no-tc vorbi, încă, de o au
tentică încetare a focului.

O expediție militară 
britanică va pleca 

Spre munții 
Himalaya

zentînd pe Gingis Han 
de sfetnicii săi.

însoțit

să, participarea sa directă la 
exterminarea a șase milioane 
de evrei, întrucît ar fi 
doar comandantul unui 
antrenat special pentru 
marea patrioțiior.

Du>pă cum s-a mai anunțat, 
Klaus Altmann-Barbie se află 
arestat, în prezent, într-o în
chisoare din La Paz, în aștep
tarea hotărîrii Curții Supreme 
de justiție a Boliviei cu privi
re la cererile de extrădare for
mulate de mai multe state, în
tre care și Franța.

VIENA 23 (Agerpres). - 
Luni, seara, la Viena a înce
put o nouă rundă de nego
cieri între membrii Organiza
ției țărilor exportatoare de pe
trol — OPEC și companiile pe
troliere occidentale. La actua
lele lucrări, OPEC este repre
zentată de un comitet ministe-

celei de-a patra zile selenare
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— Aparatul sovietic autopro
pulsat „Lunohod-2" și-a înche
iat programul celei de-a patra 
zile selenare — informează, de 
la Centrul de legături cosmice 
la mari distanțe, coresponden
tul special al agenției TASS. 
Programul zilei a fost consa
crat studierii unei crevase de 
mari dimensiuni, situată în 
partea sudică a craterului Le- 
monnier. Vehiculul selenar s-a 
deplasat în condiții dificile. 
Traseul a străbătut o zonă cu 
pietre dintre ro.că friabilă, cu 
dimensiuni de 2-3 metri și pre
sărată cu numeroase cratere.

In timpul staționărilor, luno- 
mobilul a transmis pe Pămînt 
imagini televizate ale crevasei 
și imagini telescopice ale pe
reților și fundului ei. De ase
menea, laboratorul selenar a 
efectuat cercetări asupra com
poziției chimice a solului și 
proprietăților magnetice.

La ultima ședință de .legătu
ră prin radio cu Pămîntul, de 
la 22 aprilie, au fost executate 
operațiunile de pregătite a ve
hiculului selenar pentru urmă
toarea noapte, care va dura 
pînă la 7 mai.

Ciocniri in lanț 
a mai multor 

autoturisme

20

LONDRA (Agerpres). — 
O expediție militară britani
că, condusă de un maior, va 
pleca luna aceasta, spre mun 
ții Himalaya, pentru a se an 
trena în vederea escaladării 
în 1976. a celui mai inall 
vîrf din lume — Everest. E 
chipa este alcătuită din
de militari, cărora li se vor 
alătura cinci membri ai for
țelor armate nepaleze și doi 
civili. Programul de pregăti 
re cuprinde escaladarea a pa 
tru piscuri montane, cu alti 
tudini de pînă la 7 000 de me
tri. Dintre cei care vor efec
tua aceste ascensiuni, vor ii 
selecționați membrii echipei 
care va escalada Everestul.

După cum se știe, înălți
mea celui mai mare pisc 
muntos din lume este de 
8 880 de metri.

PARIS (Agerpres). — Nouă 
persoane și-au pierdut viața 
ca urmare a unei ciocniri în 
lanț a mai multor autoturis 
me, care s-a produs, dumini 
că seara pe o șosea din a 
propiere de Marsilia, 
dintre mașinile implicate 
accident 
rîu. toți 
cîndu-se.

Poliția 
că bilanțul provizoriu al vic
timelor accidentelor de cir
culație înregistrate ia sfîrși- 
tul săptăminii trecute se ri
dică la 63 de morți și 573 de 
răniți.

Una 
in 

s-a prăbușit într-un 
ocupanții săi îne-

franceză a anunțat

Invazie de... șoareci 
în Java

Furtul unor tablouri 
estimate la peste 

un milion de franci
PARIS (Agerpres). — Două 

tablouri ale Iui Picasso și un 
al treilea purtînd semnătura 
lui Jan Breugel estimate la 
peste un milion de franci, an 
fost furate din apartamentul 
medicului Rene Gutmann, din 
Paris. Hoții au furat, de ase 
mehea, alte cinci tablouri de 
o valoare mai mică, impreu 
nă cu un covor persan repre

DJAKARTA (Agerpres). — 
De patru luni, pe ogoarele 
din Java centrală se duce o 
luptă acerbă împotriva sute 
lor de mii de șoareci care au 
năpădit culturile de orez. Din 
cauza invaziei rozăioarelor. 
populația a peste 120 de sate 
este amenințată cu foametea 
Potrivit statisticilor oficiale 
în urma acțiunilor de derati
zare. din ianuarie și pînă în 
prezent, au fost deja omorîți 
200 000 de șoareci, fără insă 
ca numărul lor să se reducă 
prea mult.

Mîine, 24 aprilie, la cinema
tograful 7 Noiembrie din PE
TROȘANI rulează două filme: 
Vara bărbaților de la 10—12 
și de la 14-16. Iar de la, ore
le 16, 18 și 20 Binecuvîntați 
animalele și copiii ; Re
publica : Tora! Tora! Tora !; 
PETRILA: Fuga e sănă
toasă; LONE A — Minerul: 
Explozia ; • VULCAN : Doam
na și vagabondul ; LUPENI 
Cultural: Anul carbonarilor; 
Muncitoresc: Anna celor
1000 de zile.

\ V

MARȚI, 24 APRILIE

Măhneanu ; 11,30 Corul An 
samblului „Doina" al Arma
tei ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
întilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptăminii ; 14,40 Cîntece
populare ; 15,00 Buletin d? 
știri ; 15,05 Radioenciclopedie 
pentru tineret; 15,25 Arii din 
operete ; 15,40 Muzică de es 
tradă; 16,00 Radiojurnal
16,15 Cîntă Ion Blăjan și Ni- 
coleta Vasilovici ; 16,35 Cîn
tecul săptăminii ; 17,00 In 
ritm de marș ; 17,10 Radioca 
binet de informare și docu
mentare ; 17,30 Melodii popu 
lare ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate ; 20,45 
Consemnări; 21,00 Revista 
șlagărelor ; 21,20 Emisiune de 
versuri ; 21,30 Bijuterii mu
zicale ; 22,00 Radiojurnal ,
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

12,25

12,45

18,00
18,05
18,10
18,15

tie a studiourilor cine
matografice din R.D.G.; 
Vetre folclorice — ju
dețul Suceava ;
52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare); 
Telejurnal ;
Curs de limba rusă 
(lecția a 50-a — relu
are) ;

Telex ;
Publicitate ;
Avanpremieră ;
Dialog — Marx — con 
temporanul nostru ; 
Panoramic științific ; 
1001 de seri;
Telejurnal;
Cîntecul săptăminii; 
Avanpremieră ;
Reflector ;

18,40
19,20
19,30
20,00
20,05
20,10
20,25 Reportaj T.V.;
20,45 ~ te

5,05 
pla-

5,00 Buletin de știri;
Cu cîntecul 
iurile țării; 
zori de zi j 
programul 
Matineu muzical; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 A- 
tlas cultural; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Orchestra de 
muzică populară a Filarmo
nicii din Arad ; 10,30 Școala 
șî viața ; 11,00 Buletin de
știri î 11,15 Melodii de H.

și jocul pe
5,40 Melodii în

6,00—8,08 Radio- 
dimineții; 8,08

11,00

T
22,30

Seară de teatru : 
tînăr mai puțin furios 
de I. D. Șerban.;

Muzică ușoară;
24 de ore — Contras
te în lumea capitalului: 
Gala maeștrilor.

Tragerea la sorți 
C. E. C.

loc în București în ziua de 
27 aprilie a.a. orele 16,30 în 
sala clubului Finanțe Bănci.

Pronosport
Rezultatele concursului Pro

nosport Nr. 16
I. 2-1

II. 1-2
III. 1-2
IV. 2-0
V. 0-1

VI. 5-0
VII. 0-0

VIII. 0-0
IX. 3-0
X. 0-0

XI. 1-1
XII. 0-1

XIII. 0-0
Fond de perm

din 22. 04. 1973
1
2
2
1
2
1

X
X

1
X
X

2
X

i : 720 340 lei.

VREMEA
temperaturii în- 
cursul zilei de

+ In dorința de a contribui 
la mai buna cunoaștere a Ro
mâniei, organizațiile secțiunii 
flamande a Partidului Socia
list Belgian au luat inițiativa 
organizării, in Flandra, a unor 
reuniuni avind ca temă : „Ro
mânia — trecut, prezent, vii
tor".

luă, culturii, artei și sportului.

Teleșcoală ;
Telex î
Publicitate ; 
Avanpremieră ;
Tele enciclopedia (relu 
are);

Telecinemateca pentru 
tineret — II cunoașteți 
pe Urban ? — Produc-

Solicitată din partea unei 
cititori, redacția aduce la 
cunoștința celor interesați 
că tragerile la sorți a cîști- 
gurilor pent'ru trimestru] 
întîi al anului 1973, la de
punerile pa livrete de eco
nomii i:« dohîndâ și câști
guri în autoturisme, va avea

Valordle 
registrate în 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring + 6 grade.

Minimele : Petroșani + 2 
grade ; Paring — 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme în ge
neral frumoasă, cer variabil 
Izolat se vor semnala preci
pitații slabe sub formă de 
ploaie. Vînt slab din secto
rul nșrdic.

Petroșani + 13

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

+ In perioada 19-21 aprilie 
a.c., firma „De Vor", din Olan 
da, a organizat, la sediul său 
din Achtenveld, o expoziție de 
prezentare a tractoarelor romă 
nești „UTB-445", importate pe 
piața olandeză. De asemenea, 
a fost prezentat pentru pri
ma oară în Olanda — excava
torul hidraulic „P. 601“, produs 
de Uzina „Progresul" din Bră 
ila.

+ Președintele Dahomeyu- 
lui, Mathieu Kerekou, și-a în
cheiat vizita oficială la Lagos, 
unde a avut convorbiri cu șe
ful guvernului federal al Nige
riei, Yakubu Gowon, și cu alte 
oficialități cu care a examinat 
probleme de interes bilateral, 
precum 
situației 
frican.

și diferite aspecte ale 
de pe continentul a

Phenian a fost semnat+ La
planul de schimburi culturale 
pe anul 1973 între R.P.D. Co
reeană și U.R.S.S. Documenlu) 
stipulează dezoltarea colabo 
rării între cele două țări în 
domeniile științei, învățămîntu-

0 Comitetul Eliberării al 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.) se va Întruni, la 15 
și 16 mai, la Addis Abeba, pen
tru a discuta intensificarea lup ( 
tei armate în teritoriile afla- , 
le sub dominația portugheză 
și a regimurilor rasiste din sa- 1 
dul Africii — informează 
genția M.E.N.

na programul Unității Popu
lare.

♦ In 
orașului 
tre cele 
triale nipone 
candidatul comun 
progresiste, K. Motoyama, spri
jinit de partidele comunist și 
socialist, de Consiliul Generai

funcția de primar al 
Nagoya — unul din- 

mai mari centre indus-
a fost ales 
al forțelor

stalații se află la Port Gentil 
a devenit Societatea Gabone- 
ză de Rafinare (SOGARA) iar 
conducerea consiliului de ad
ministrație a fost încredințată 
unui gabonez, Rene Radembi- 
no-Coniquet, 
general al 
blicii.

ministru secretar 
Președinției Repu

PF seu RI
< Fostul președinte al Ar

gentinei, Jtian Peron, nu se va 
afla la Buenos Aires, la 25 
mai — data instalării în func
ția de șef al statului a lui Hec
tor Campora — a anunțat, du
minică, Julio Greco, președin 
tele „Mișcării Naționale și Ia 
tino-americane“, la reîntoarce 
rea sa de la Madrid, unde a a 
vut mai multe întrevederi cu 
Peron. El a precizat că această 
informație i-a fost furnizată 
chiar de fostul președinte ar
gentinian.

♦ Comisia politică a Miș
cării de acțiune 
nitară (M.A.P.U.) 
tății o declarație 
mă toți oamenii 
Chile la vigilență față de în
cercările reacțiunii de a submi-

Populară U- 
a dat publici- 
in care chea- 
muncii din

și trupele federa

al Sindicatelor din Japonia șl 
de alte organizații.

+ Phoun Sipaseuth, șeful 
delegației Frontului Patriotic 
Laoțian, și Ngor> Sanamikone 
șeful delegației administrației 
de la Vientiane, au avut. la 
shrșitul săptăminii trecute, o 
nouă reuniune, 
Khaosan Pathet 
continuate, cu 
schimburile de 
unor probleme 
lltice.

♦ La Havana a fost 
protocolul cu privire la cola 
borarea dintre ministerele 
transporturilor din Cuba și 
R.D. Germană pe anii 1973 -
1974 — anunță agenția TASS.

+ Societatea Ecuatorială de 
Rafinare (S.E.R.), ale cărei in-

♦ Politia
le au întărit blocada instituită 
în jurul localității Wounded- 
Knee, din statul american Da
kota de sud, pentru a împiedi» 
ca accesul altor indieni în a- 
ceastă localitate, pe care iu 
ocupat-o la, 27 februarie a.c., 
pentru a atrage atenția auto
rităților asupra situației lor 
grele și asupra discriminărilor 
la care sînt supuși.

anunță agenția 
Lao. Au 
acest 
opinii 

militare

fost 
prilej 

asupra 
și po

semnat

♦ Sesiunea Consiliului Na
țional al Uniunii Progresiste 
Senegaleze, partid de guvernă- 
mînt în Senegal, și-a încheiat 
duminică lucrările consacrate 
problemelor actuale ale dez
voltării economice a țării, in 
cadrul dezbaterilor au fost e- 
xaminate rezultatele planului 
de dezvoltare a economiei na
ționale pe perioada 1970 
1973 și au fost evocate 
spectivele de dezvoltare 
conomiei Senegalului pe 
mătorii patru ani.

per-
a e-

u li
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