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„Luna aprilie,

Adunarea populară
din Petroșani dedicată

sărbătoririi de 1 Mai

lună de producție mărită"
Mobilizîndu-și plenar toate forțele

Minerii de la Lupeni 
au trecut ștacheta realizării și depășirii 

sarcinilor extracției de cărbune

La E.M. Petriia

Combina

Obiective
industriale
finalizate

Consemnăm cu sa
tisfacție evoluția me
reu ascendentă a ex
tracției de cărbune 
la mina Lupeni. 
lectivul de aici, 
ternic, priceput a 
ușit să 
cum, în 
bătorii 
muncii, 
utăți de

Co- 
pu- 
re- 
a-Învingă, 

preajma săr- 
oamenilor 

anumite pre
care a sufe-

rit în desfășurarea 
procesului de extrac
ție, raportînd ieri, ca 
și inainte cu o zi, 
plusuri de cărbune 
față de sarcina pla
nificată pentru peri
oada trecută din luna 
in curs (+331 tone 
in 27 aprilie).

Experimentatul co

lectiv de aici, condus 
de organizația de 
partid a dovedit, în
că o dată, capacita
tea mobilizatoare de 
care dispune obținind 
in această ultimă săp- 
tămlnă de la o zi la 
alta salturi de pro
ducție Intre 200 și 
400 tone cărbune. Se 
remarcă, prin contri-

buția la succesul ob
ținut, colectivele sec
toarelor IV (7 120 to
ne extrase peste sar
cina Ia zi în luna a- 
prilie), II (+3 278 to
ne), III (+ 2 509 to
ne) și I (+ 80 tone 
de cărbune extrase 
peste sarcina de 
plan).

TEMP = 1
*a „tăiai

primele

O Recepție provizo
rie la puțul cu schip 
Vulcan • Terminarea 
lucrărilor la liniile de 
căi ferate — încărcare 
— preparația Lupeni • 
începerea recepției la 
siloz Uricani — Hobi- 
ceni și predarea unor o- 
biective importante la 
Petriia !
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Ieri, după-amiază, nume
roși oameni ai muncii din Pe
troșani și celelalte localități 
ale Văii Jiului, mineri, meta- 
lurgiști, energeticieni, cons
tructori, cadre medicale și 
didactice, lucrători din co
merț și transporturi, elevi și 
studenți — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — au luat parte la adunarea 
populară de la Casa de cul
tură, dedicată sărbătoririi zi
lei de 1 Mai, ziua solidarită
ții; internaționale a celor ce 
muncesc, a frăției muncitori
lor de pretutindeni.

Ora 16,30. Sala festivă a 
somptuosului edificiu de cul
tură, înălțat în anii construc
ției . socialiste, pavoazată săr
bătorește, este cuprinsă de 
freamăt. Un ropot de aplau
ze marchează intrarea în sală 
a' membrilor biroului. Comite
tului municipal de partid, ai 
Comitetului executiv al consi
liului popular municipal, re
prezentanți ai organizațiilor 
de sindicat' și de tineret. In 
prezidiul adunării iau loc to
varășii Clement Negruț, prim- 
secretar al comitetului -muni
cipal de partid, președintele 
consiliului popular municipal, 
Loghin Popa, Ionel Cazan, 
Gheorghe Feier, secretari ai 
comitetului municipal de 
partid, Traian Blaj, prim-vi- 
eepreședinte al consiliului 
popular municipal, Vasile ti
ros, șeful secției organizatori-

ee a comitetului municipal 
de partid, Petre Constantin, 
miner șef de brigadă la mina 
Lupeni, Erou al Muncii So
cialiste, Gavrilă David, pre
ședintele consiliului munici
pal al sindicatelor, Nicolae 
Haneș, prim-secretar al co
mitetului municipal al U.T.C., 

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Gavrilă David. Des
pre semnificațiile, cu adinei 
rezonanțe istorice, ale zilei de 
1 Mai, a vorbit tovarășul Lo- 
ghin Popa, evocînd în cuvin
te calde emoționante momen
tele irriportante parcurse de 
clasa noastră muncitoare în 
lupta pentru împlinirea aspi
rațiilor sale de veacuri, a in
tereselor fundamentale 
poporului român strîns
pletite cu interesele vitale ale 
tuturor popoarelor lumii. In 
acest an, a arătat vorbitorul, 
în patria noastră sărbătoarea 
lui 1 Mai capătă semnifica
ții și mai bogate prin partici
parea cu deosebit elan a co
lectivelor le muncă la înde
plinirea inainte de termen a 
Sarcinilor economice, prin 
intensificarea activității crea
toare în slujba înaltului țel 
al construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
In cinstea acestei mărețe zi
le, minerii au extras peste 
sarcinile de plan, de la înce
putul anului, o cantitate de 
1 500 tone de cărbune energe
tic și cocsificabil, energeticie-

ale 
îm-

nii au furnizat economiei na
ționale 433,5 milioane KWh 
energie electrică, iar filatorii 
de la Viscoza Lupeni au pro
dus peste plan 500 kg fibre 
și fire sintetice.

Oamenii muncii de pe a- 
cest’e străvechi meleaguri, mi
neri, energeticieni, construc
tori, tineri și virstnici — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — s-a a- 
rătat în cadrul expunerii, iși 
unesc cu prilejul acestei zile 
și mai strîns rîndurile, iși in
tensifică tot mai mult’ efortu
rile hotărîți să dea glas re
cunoștinței pe care o poartă 
partidului prin noi fapte de 
muncă în slujba operei de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rinduri de vii 
aplauze, de ovații în 
semn de recunoștință expri
mată partidului, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un grup de pio
nieri au dăruit flori conducă
torilor organelor locale de 
partid și de stat. Prima parte 
a adunării populare a luat' 
sfîrșit în acordurile „Interna
ționalei" intonată de o fan
fară de mineri.

In partea a doua a adună
rii, dedicate sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, a avut loc un va
riat spectacol susținut de for
mații artistice de amatori.

Conferirea unor înalte distincții ziarelor 
județene „Dobrogea nouă“ și „Flamura Prahovei", 

cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariție

— Făcînd bilanțul activi
tății pe cele patru luni tre
cute și a reiriizării angaja-- 
mentelor asumate — ne de
clară tov. ing. Ion Lăsat, di
rectorul Șantierului Valea 
Jiului — putem arăta că în 
răbojul activității noastre 
sint înscrise realizări însem
nate in cinstea sărbătorii 
muncii — 1 Mai. Astfel, pe 
trimestrul I planul a fost re
alizat iar pe aprilie există 
premise bune; în această 
direcție — mărturie stau im
portantele obiective indus
triale ajunse deja în faza 
finală de execuție, ori pre
date.

...Intr-adevăr, colectivul de 
constructori ai T.C.M.M., cu 
toată vitregia lunilor de 
iarnă din acest an, a mun
cit cu multă dăruire pentru 
realizarea numeroaselor și 
importantelor obiective in
dustriale cuprinse în plan. 
Notăm cîteva din aceste lu
crări : putui cu schip — 
Vulcan la care acum se fa
ce deja recepția provizorie , 
la mina Uricani s-au atacat 
lucrările la incinta put V 
orașul nou; la Bărbăteni 
s-a trecut la extinderea gru
pului social (baie, lămpărie, 
sală de apel) prevăzută în 
etapa a Il-a 5 la Coroești a 
fost executată ramura a Il-a 
a funicularului; în Lupeni 
se lucrează la mărirea și 
modernizarea preparatiei, a- 
jungîndu-se cu construcția 
aferentă instalației de flo- 
culant. la cota 23,50 iar la 
sortare-spălare la cota 15,50.

Merită a fi menționate de 
asemenea lucrările aferen
te, aflate în curs de termi
nare, la putui de extracție 
pentru steril — Livezeni , 
terminarea fundațiilor pen
tru statia de ventilatoare 
Piscu — Aninoasa ; punerea 
în execuție a tronsonului II 
de linie electrică între 
T.D. 3 și puț 2 Est Petriia , 
atacarea din plin a lucrări
lor de extindere și moder
nizare a I.U.M. Petroșani ; 
lucrările din gara Bărbăteni 
și multe altele, care toate 
vorbesc de hărnicia munci
torilor și tehnicienilor con
structori care făuresc noile 
obiective necesare extinde
rii continue a producției 
exploatărilor miniere, îm
bogățesc peisajul industrial 
al Văii Jiului.

Șt. PUIU

Bilanț bogat 
în fapte minerești

Răs,punzînd prin fapte de seamă chemă
rii la întrecere lansată de minerii de la 
Dîlja in această lună de producție mărită, 
pentru a cinsti prin realizări rodnice mă
reața sărbătoare a muncii, colectivul minei 
Lonea raportează însemnate sporuri obți 
nute la producția de cărbune. După cum 
ne relată tovarășul Andrei Colda, secre- 
tarul comitetului de partid -al exploatării, 
bilanțul rezultatelor djn muncă obținute 
pînă în prezent este deosebit de bogat, 
semnificînd elocvent, prin glasul cifrelor, 
hotărîrea și priceperea cu care au muncit 
formațiile de lucru de aici. Astfel, brigă
zile conduse de Marin Ciubăr (+ 600 to
ne), Albu Stancu (+ 100 tone) Traian Mol
nar (+ 156 tone), Ion Baciu (+ 66 tone), 
Ion Cojocaru (+ 77 tone), Ion Miclea III 
(+ 556 tone), Constantin Chițoiu (+ 355 
tone), Ion Damianovici (+ 359 tone), Lu
dovic Repaș (+ 125 tone), prin plusurile 
substanțiale înregistrate la extracția căr
bunelui pe această lună au făcut ca în
treaga producție a exploatării 

plus de plan de 
hărniciei acestor 

sectoarele I, II,

sS se ridice 
1 569 tone, 
brigăzi de 
III și V, 

de plan

la un 
Datorită 
mineri, 
și-au onorat integral sarcinile 
ce le reveneau pe primele patru luni ale a- 
nului, cu o zi mai devreme.

Rezultate de valoare a obținut și sec
torul Vl-investiții care înregistrează, prin 
aportul brigăzilor conduse de loader Flu
tur (+ 38 m.I.), Dumitru Costinaș ( + 48 
m.l.) Simion Vasile și Gherasim Fiito — im
portante depășiri de plan de 1» începutul 
anului la lucrările de înaintări, în vederea 
deschiderii de noi capacități de producție.

DIN NOU

Realizări de seamă
raportate de preparatorii 

de la Petriia
Preparatorii 

a exploatării 
Valea Jiului, 
de prestigiu, pe care le dedică zilei inter
naționale a muncii. Astfel, ștachetă rea-

- Hzărilat. acestui colectiv de ia începutul 
lunii pînă in ziua de 25 IV a.c. atinge co
te valorice demne de consemnat: + 8 058 
tone la producția netă, + 4 029 tone la bri
chete. De asemenea s-au obținut importan
te îmbunătățiri la indicii calitativi de ba- 

. ză„c^ de exemplu la cărbunele pentru se- 
micocs s-a redus cenușa față de prevede
rile STAS cu 0,8 puncte, iar umiditatea cu 
0,5 puncte.

La aceste realizări — ce atestă conclu
dent hărnicia preparatorilor petrileni — 
si-au adus aportul maistrul de spălare 
Petru Vințan, echipele de spălători condu
se de Ștefan Hoțea și Victor Deleanu, mai
strul de brichetare loan Oșan, echipa de 
brichetatori a lui Constantin Bușoniu, echi
pele de uscători conduse de Eduard Fe- 
nyes și loan Bercea, cele de la întreținere 
aflate
LI viu 
rinez, 
cieni 
înregistrate de preparatori, în această pe
rioadă de timp sînt garanții sigure ce pre
figurează dobîndirea de viitoare izbînzi în 
activitatea ce o desfășoară pe linia Înno
bilării cărbunelui extras din abatajele mi
nelor. C

secției de producție Petriia 
de preparare a cărbunelui 
înregistrează la zi succese

Cu trei zile înainte de 
sfîrșitul lunii aprilie la ca
pătul căreia cu toții, minerii 
Văii Jiului și-au propus să 
raporteze îndeplinirea și de
pășirea exemplară a sarcini
lor la producția de cărbu
ne — la sectorul V al mi
nei Petriia, în stratul 4, pa
noul B, a început tăierea 
cărbunelui cu combina 
TEMP-1, pentru strate sub
țiri. Din prima zi, ca ur
mare a bunei pregătiri a 
condițiilor de lucru, atît mi
niere cit și electro-rriecanice, 
s-a avansat cu cîte două fî» 
șii în 24 de ore.

Ca semn al încrederii în 
priceperea și conștiinciozi
tatea în muncă, șeful de 
sector, inginerul CORNEL 
BOSA a încredințat condu
cerea brigăzii, din abatajul 
dotat cu combină, mineru
lui MIHAI ISZLAY, iar 
conducerea schimburilor mi
nerilor IOAN 
IOAN CAZAN,
BUȚURCĂ și IOSIF AU- 
GOSTON. S-a depus, și se 
va depune în continuare, de 
asemenea, o laborioasă 
muncă din partea persona
lului electromecanic din 
sector, condus de maistrul 
principal GHEORGHE
DOMNIȘORU, maistrul 
TEODOR LOJONSCHI și 
șeful echipei de combaineri 
PETRE STANCIU.

Ziarele „Dobrogea nouă", 
organ al Comitetului județean 
Constanță al P.C.R. și- al Con
siliului popular județean, și 
„Flamura Prahovei", organ al 
Comitetului județean Praho
va al P.C.R. și al Consiliului 
popular județean, au aniver
sat ,un sfert de veac de la a- 
pariție.

Pentru contribuția adusă la 
înfăptuirea politicii . partidu
lui, și statului ' de construire 
a socialismului în patria 
noastră, cu . prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la apariția pri
melor lor numere, prin decre
te ale Consiliului de Stat, ce
lor două ziare le-a fost con
ferit „Ordinul Muncii" clasa I.

fnaltele distincții . ay. (pșj. jn-
mtnate. în eadrul unor festivi?, mân,

tați ce au avut loc la Constan
ta și Ploiești.

In numele Consiliului de 
Stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Vasile Vîlcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a adresat 
colectivului redacției ziarului 
..Dobrogea Nouă" calde felici
tări, urări de succes în înde
plinirea sarcinilor de cronicari 
ai marilor realizări din acest 
județ, subliniind că, în cei 25 

a 
ce

de ani de existență ziarul 
răspuns marilor sarcini 
i-au stat în față, a slujit cu fi
delitate interesele poporului, 
ale înfloririi patriei noastre 
socialiste.

Colectivul redacției ziarului 
..Dobrogea Nouă" a trimis o 
telegramă Comitetului Central 
al, Partidului Comunist Ro- 

tovarășului Nicolae

Ceaușescu, în care exprimă 
profunde mulțumiri și recu
noștință pentru înalta prețui
re acordată muncii lor.

La Ploiești, înalta distincție 
acordată ziarului „Flamura 
Prahovei" a fost înmînată de 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de 
Stat, care, în numele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a a- 
dresat calde felicitări colecti
vului redacțional, urări de noi 
și însemnate succese în acti
vitatea rodnică ce o desfășoa
ră.

In încheierea adunării, în
tr-o atmosferă entuziastă, co
lectivul ziarului „Flamura 
Prahovei" a adresat o telegra
mă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

PANDIA, 
GRIGORE

sub coordonarea lui Sabin Hancheș, 
Kiss, Francisc Latculik, Heinrich Lo- 
Ioan Marcu ca și cea de electri- 
condusă de loan Filipini. Succesele

| iu

în ziarul de azi:

MAGAZIN
SPORT

(în pagina a 2-a)

♦ C.F.R. Cluj — Jiul 3—1 ; rezultatele teh
nice și clasamentul

UNDE, CIND, CUM petrecem zilele de săr
bătoare ?
♦ Cum ne va servi transportul în comun în 

zilele de sărbătoare (dialog cu Gh. Romo- 
șan, directorul I.G.C.)

Expresia talentului și imaginației elevilor 
(impresii de la două expoziții)

(în pagina a 3-a)

Motiv de bucurie 
la Jupînesele

Muncitorii și sătenii din 
Jupînesele, așezare situată pe 
valea apei cu același nume de 
la stația C.F.R. Peștera Bolii 
în amonte, trăiesc în aceste 
zile un moment deosebit, un 
motiv de bucurie. Incepînd 
de ieri, 28 aprilie 1973, dato
rită receptivității de care au 
dat dovadă conducerile 
I.R.E.H. Deva și C.D.E. Petro
șani față de doleanța celor din 
Jupînesele curentul electric a 
ajuns și în casele lor.

Pentru aceasta a fost, 
cesar să se prelungească 
electrică de 15 kilovolți
cătunul Arsuri la Jupînesele, 
să se transporte și să se plan
teze stîlpii de susținere etc., 
lucrări la efectuarea că
rora o contribuție deosebită 
au adus Dumitru Florescu, șe
ful lotului 2 construcții mon
taj Petroșani. echipa de 
muncitori condusă de Ion 
Vrăncilă, maistrul de exploa
tare Sabin Coc, fratele aces
tuia, loan Coc și alții.

r
Poate ar trebui să-i 

scriu numele întreg, a- 
șa cum figurează in 
documentele de identi
tate, 
nu-l 
tier, 
sară 
un

Panglica de asfalt șerpu
iește, la început în soare, apoi 
strălucind ciudat sub picături
le de ploaie. Este al treilea 
fir al defileului. Primul fir îl 
constituie apa. învolburată, ea 
se revarsă cu zgomot în mici 
cascade, găsindu-și rar, foar
te rar, o clipă de odihnă, un 
curs lin. Al doilea fir îl repre
zintă calea ferată, iar al trei
lea șoseaua, această panglică 
de asfalt pe care ne aflăm, a- 
cum strălucitor de neagră, pe 
întinsul căreia nu găsești mai

mult de treizeci de 
nia dreaptă. Cele 
întretaie continuu, într-o împle
titură bizară, neordonată. In 
dreapta și-n stînga, munții. 
Deodată, unul din fire dispare 
din stînga, fără să băgăm de 
seamă, și apare în dreapta 
noastră. E calea ferată care 
ne-a jucat o farsă, ascunzîn- 
du-se în „Aluniș". După cîtva 
timp o zărim din nou. Din ur
mă ne ajunge un tren care 
dispare, apoi, și el, odată cu 
calea ferată. II mai zărim toc-

metri în li
trei fire se

mai la „Liliecii". Dincolo, de 
la „Strîmbuța" înspre „Murga 
Mare și Murga Mică" l-am 
pierdut, ne-a luat-o înainte...

Ne aflăm pe defileul Jiu
lui. Pentru a douo oară, în 
multilaterala sa existență „Va
lea" răsună, iar ecourile ei, am
plificate de răsunetul muncii, 
dau veste despre faptul că 
omul, în dorința lui de a ros
tui mai bine lucrurile, „d luat"

ne- 
linia

din

I. MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

I
I

dar mă tem că 
vor ști cei din car- 
Poate ar fi nece- 
menfiunea că e 
pensionar miner 

destoinic, dar există 
riscul ca, din modestie, 
să nu se regăsească în 
aceste rinduri. Așa că 
voi însera cîteva rin
duri despre Avram-ba- 
ci, simplu cum ii spu
ne de peste o jumăta
te de veac toi orașul.

II privesc zilnic, de 
la o vreme încoace, de 
cînd tinerii, plantlnd 
pomi, arbuști, flori au 
devenit o prezentă co
tidiană in orașele și sa
tele noastre. Respectul 
pentru anii multi pe- 
trecufi în măruntaiele 
pămîntului, pentru nă- 
ru-i nins de trecerea 
timpului, îi fac pe ele-

Buchet de realizări edilitar
In acest început de primă

vară, edilii Văii Jiului se a- 
flă antrenați intr-un proces 
complex de îmbunătățiri gos
podărești edilitare și de în
frumusețare a tuturor loca
lităților. Timpul mai bun a 
permis să fie atacate obiecti
vele principale, creîndu-se po
sibilitatea executării unui vo
lum sporit de lucrări. In cins
tea zilei de 1 Mai 
tuat lucrări la 6 
extracarosabile în 
decolrnatarea unor
Dărănești, plombări asfaltice 
pe arterele principale. S-au 
terminat și. lucrările de aduc- 
țiune, la terasamente și stăvi-

la

s-au efec- 
staționare 
Petroșani, 
rigole la

Iarul lacului de agrement, iar 
acum se lucrează la împrej
muirea și vestiarele ștrandu
lui din Aeroport ; în stadiu 
avansat sînt și lucrările 
strada Anton Pann.

Sînt remarcabile eforturile 
depuse de cetățeni, care, mo
bilizați de deputați și comi
tetele asociațiilor de locatari, 
au executat un volum de lu
crări valorînd peste 54 milioa
ne lei. Contribuții însemnate 
au adus unele întreprinderi și 
instituții, evidențiindu-se în 
chip deosebit exploatările mi
niere, T.C.M.M., T.C.H., școli 
(grupurile școlare, liceul in
dustrial, liceul Petroșani, 
școala comercială etc.)

Tot în aceste zile s-a în
cheiat și prima etapă a între
cerii patriotice în gospodări
rea localităților. Comisia ju
dețeană, in urma verificărilor 
pe teren, a acordat următorul 
punctaj : Petroșani — 1 470
puncte ; Petriia — 1 460 punc
te ; Vulcan și Lupeni — cîte 
l 450 puncte ; Uricani — 1 400 
puncte ; Aninoasa ■— 1390 
puncte ; Uănița 1 340 puncte. 
După 1 Mai începe a doua e- 
tapă a întrecerii și, în func
ție de acest punctaj stimula
tiv, este necesar să se rezolve 
problemele locale de gospodă
rire pentru a se participa la 
întrecerea patriotică Pe țară.

vii care trebăluiesc in 
preajma locuinței sale 
din marginea cartieru
lui să nu apeleze, la 
nici cea mai însemnată 
contribuție in. acțiunea 
de plantare a pomilor 
meniți să. primenească 
aerul din mica urbe de

te o groapă pentru un 
plop cu rădăcinile mai 
resfirate, cînd finea in 
poziție dreaptă un alt 
puiet, ca să rămînă în
fipt vertical în pămin- 
tul din care se va 
inălfa spre tării, cînd 
călca apăsat pămîntul

de lucru, in fiecare zi, 
in tinăra plantație. în
dreaptă un puiet cul
cat de vintul primăvă
ratec, toarnă cile o gă
leată cu apă acolo un
de crede că rădăcinile 
nu s-au 
pămîhtul

înfipt bine in 
pietros, arun-

Crochiu de primăvară

tul sădirii unui puiet 
poartă și adinei sem
nificații umane. După 
ce el, copacul sau po
mul, prinde viată, adi
că rădăcini, trebuie ur
mărit cu grijă, dragos
te și migală, vreme în
delungată !...

Se spune despre 
vram-baci că a i

mineri.
In tot timpul vacan

tei de primăvară a e- 
levilor, timp cit a du
rat acțiunea de planta
re a copacilor, Avram- 
baci se trezea odată cu 
primul ciripit din gră
dina casei și îi aștepta 
pe entuziaștii gălăgioși 
pe „șantier", de unde 
nu pleca pînă seara 
tlrziu. Cînd lărgea cl-

reavăn așezat cu miga
lă în jurul cite 
tulpini fragile...

In numai cîteva zile, 
ta marginea cartierului 
a apărut o adevărată 
minipădure, o viitoare 
centură forestieră, 
reșul și optimismul 
neresc s-a mutat de 
teva-zile, din nou, 
curțile școlilor. Avram- 
baci, insă, Iși găsește

unei

Iu
ti- 
cl
in

că hăt-departe o pietri
cică ajunsă cine știe 
cum în vecinătatea tul- 
pinelor care trebuie să 
se dezvolte nestinghe
rite.

L-am azuit, deunăzi, 
spunînd celor cîfiva 
tineri care au venit să 
vadă cum s-au „prins" 
strădaniile lor din tim
pul vacanfei, că nu e 
suficient să plantezi 
numai pomul. Că ges-

r A- 
cres- 

cut, de-a lungul anilor, 
mineri destoinici, pri- 
cepu(i și falnici ca niș
te copaci din Carpații 
noștri. Dacă și de ei 
s-a ocupat cu aceeași 
pricepere și dragoste, 
cu aceeași tragere de 
inimă, adevăr de care 
nu se îndoiește nimeni, 
ca și de puiefii din a- 
ceastă primăvară, În
seamnă că, pădurea u- 
mană s-a îmbogățit cu 
exemplare puternice, 
de o rară noblețe.

Tiberiu JIANU

__
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muchia Sterminosului

POIANA
MUIERII

între găinile venite în 
Rar se vede în zbor 
traversînd luminișuri

în pădurile de eoni- 
jurul ei, este in toi 
cocoșilor de munte, 
de dragoste a aces-

cu răsunet ca Napoleon 
Chopin. Totuși, Copernic 
s-a născut la nr. 30, ci la 
17, pe partea opusă a stră-

reprezentanții 
lu ați prin 

i-au arătat 
dlin colt

Sînduri pentru 1 Mai
Trac rînduri muncitorii în ritmuri triumfale 
De-atita freamăt ride și cîntă-ntreaga Vale 
Și cîntul lor se-nalță în zare pretutindeni 
E 1 Mai sub soare, și-n verdele de-armindeni 
Cu brațele-ncărcate de flori multicolore 
Te prinde măi ortace, in ritmul âste-i hore 
Să-nconjurăm pămintul în zbor, în lung și.n lat 
Că-i sărbătoarea muncii și - muncii-i ești soldat! 
Sub falduri mari de flamuri spre zări de foc deschise 
Se-n&purpurează gîndul pe aripi mari de vise 
Mai roșu ne e steagul, mai caldă primăvara 
Mai vesel bate pulsul, mai tînără e țara !

Iulian IR1MIE 
muncitor 
mina Dîlia

Copernic, Napoleon și Chopin
Este știut că Copernic s-a 

născut în strada Sf. Ana, as
tăzi strada Copernic. Dar la 
ce număr î Și aceasta se știe 
cu precizie — la numărul 17, 
Pe această temă însă s-a is
cat o neînțelegere cu totul a- 
parte. In anul 1812, Napole
on Bonaparte s-a oprit pen
tru scurt timp la Torun, lo
cuind în clădirea de lîngă 
primărie. Astăzi, în acest loc 
se găsește poșta. împăratul 
a dorit să i se arate particula
ritățile orașului, dar mai ales 
casa în care s-a născut Coper
nic. Toate acestea se întîm- 
plau Ia un sfert de oră după 
sosirea tui Napoleon, și a- 
tunci reprezentanții orașu- 

surprinde- 
prima clă- 

de pe 
strada Sf. Ana. Această clă
dire, mai precis clădirea cu 
numărul 30, a fost imortaliza
tă pe un desen de către un 
desenator care îl însoțea pe 
Napoleon. Tabloul a fost re
produs la Paris. Cismarul 
care , locuia în acea clădire, 
un om întreprinzător, a gă
sit uri pat vechi, pe care l-a 
acoperit cu un material ne-

gru și a afirmat că acesta 
este patul lui Copernic.,

Tot din această cameră, 
prințesa Izabela Czartoryska 

. a sustras cărămida (pentru 
bani grei) și a păstrat-o la 
Polawy ca pe o relicvă na
țională. De această mistifi
care s-a lăsat convins și 
Fryderyk Chopin, descriind 
vizita lui în așa-zisa casă a 
lui Copernic, printre altele 
și în scrisoarea către Izabe
la Czartoryska.

Pe baza acestor dovezi au
tentice, s-a răspîndit însă re
pede legenda, bazată pe nu
me 
Și
nu
nr.

Devenită legendară 
neîntrecutele nedei populare, 
la care pînă nu demult parti
cipau deopotrivă poienari, 
jieni, vîlceni sau olteni — Po
iana Muierii atrage azi In a- 
ceeași măsură, sau poate 
chiar mai mult, prin ceea ce 
oferă îndrăgostifilor de dru
meție.

Situată In zona centrală a 
munfilor Paring — Șurian, la 
altitudinea de 1 688 m, Poia
na Muierii constituie un ade
vărat nod de trasee turisti
ce care converg aici dinspre 
cabanele Obirșia Lotrului, 
Oașa, Șurian sau Voevodul. 
O poiană vastă in formă de 
șea, înconjurată de păduri 
dense de brad, populată de 
cîteva stlne ; iată o descrie- 

sumară a ceea ce o- 
vizitatorului surprind 

prima cunoștință cu 
acest obiectiv turistic. 
O cercetare mai amă
nunțită, ne oferă revelația 
descoperirii unor surprize 
plăcute, în primul rînd aceea 
a unui amplasament ideal în 
raport cu șoselele turistice 
sau forestiere din împreju
rimi, dintre care una pătrun
de chiar pină în poiană. Este 
vorba de drumul forestier ce 
face legătura, după cca.

km, cu șoseaua națională rit 
67 C. dintre Sebeș și Novaci. 
Pe această șosea alpină, de 
fapt o adevărată magistrală 
Nord—Sud a munților dintre 
Olt și Jiu, recunoscută și sub

denumirea de „Drumul Re
publicii" se ajunge, după 
cea. 5 km, la cabana Obîr- 
șia Lotrului, care la rîndul 
ei este legată de Petroșani, 
prin șoseaua forestieră ce 
trece prin cheile Jiefului și 
cătunul Maleia (29 km.).

Accesul preferat de drume
țul pedestru îl constituie în
să traseul marcat cu triunghi

roșu, care începe la cabana 
Voevodul, continuă l kUL_Pe„ 
valea Sterminosului, iar de 
la gura pîrîului Fetitei se aut', 
gajează într-un urcuș 
pe

{/.'CU
I Si

iasă în gol de munte între 
izvoarele Voevodului și Ster- 
minosului. Un urcuș prelung, 
de data aceasta mult mai u- 
șor și cu o perspectivă pa
noramică continuă spre Pa
ring (la sud) și Șurian (la 
nord) alcătuiește a doua parte 
a acestui traseu care se ter
mină în Poiana Muierii după

4 ore de mers 
puiiX, marca.ui ci» banda il- 
hast r a face legătura cu a- 
bana Sur ian II 7 14 m) a 
core se alunge după 6-7 âe 
de mers pe marele drum igi.s- 
torai. care urmărește cu H- 
delitate linia de coama a Su- 
lanelor și Surianutui, trechul 
peste vîrful lui Pătru 
(2130 ml.

In aceste zile de siîrșit de 
aprilie, în Poiana Muierii, și 
mai ales 
fere din 
„rotitul* 
perioada
lor minunate păsări de mun
te. In codrii bătrîni ce în
conjoară poiana, se vede co
coșul mutîndu-se dintr-un 
molid în altul cu flliîiri scur
te de aripi. Cînd speriat, co
tind repede printre brazi ca 
să dispară îndată, cînd avîn- 
trndu-se cu zgomot mare din 
aiiniș, în crucea brazilor sau 
coborînd cu bătăi de aripi re
pezite 
bătaie, 
întins, 
largi.

Cei mai norocoși dintre noi 
și care știu să respecte cîte
va legi nescrise ale muntelui, 
în preajma renumitei poieni 
pot întîlni pentru o clipă 
„craiul" munților noștri, fal
nicul cerb

Cu fire sălbatică, mîndru, 
puternic, plin de grafie în 
mișcări, maiestuos în ținută, 
trăind liber; aceasta este su
ita de însușiri pe care săgc- 
tarea de-o clipă a întî/nirii 
norocoase o sugerează cer
bul fericitului trecător.

Si dacă șansa nu ne surâ
de, rămîn celelalte „compen
sații" pe care simpla prezen
tă în decorul atrăgătoarei 
poieni ne-o garantează. Pen
tru cei mai sceptici dintre 
dumneavoastră, dacă aceste 
rînduri nu sînt destul de con
vingătoare, rămîne alternati
va „ probei contrarii* pe ca
re vă invităm s-o efectuați 
cit mai curlnd.

Cîntec Descoperiri în lupta
de tablete împotriva colesterolului

soporific bine stabilit A-au un efect

Importantă
mărturie

■u.
Difenadion

REBUS REBUSREBUS
FLORALA

(monoverb : 5—7)

Iulian IRIMESCU

DEIS
III

mașina sa și porne- 
o fin tină, situată Ia 
m, pentru a Ie umple 
apă proaspătă de iz- 
apa bogată în mine-

vînd ca 
spunea el

de leagăn
dintr-o documentație întocmită sub îndrumarea lui

în loc

piobarea pentru
plan. Astfel, deocamdată 
„pîinea cu apă de izvor" ră
mîne o raritate.

Aurel DUCA

DE PRIMĂVARĂ (criptografie : 2

LL
I. IULIAN

Valeriu BUTULESCU

Eu nu voi crede în al doilea soare decît atunci 
cînd voi vedea umbra primului.

★
Sufletul e ca o carte. Trebuie să fie prea bun ca să-l 
citești de două ori.

împotriva

Secretul unui brutar
Heinz Rath, din Bad Can- 

slatt, lîngă Stuttgart, urcă 
seară de seară patru bidoane 
mari în 
ște spre 
vreo 600 
aeolo cw 
vor. Ca 
rale, trămrâtă apoi alaatul. 
Pîinea și chiflele cu apă de 
izvor se 
caldă". 
Totodată, a anunțat 
acum încolo na 
coace decît ptine eu 
izvor. In acest scop 
însă nevoie de circa 
tri de apă minerală pe zi. ca
re nu ar mai putea fi tran
sportată decît eu containere. 
Administrația băilor din Bad 
Canstatt încă nu și-a dat a-

„plinea 
rîzînd. 

că de 
va mai 
apă de 
ar avea 
1000 li-

împotriva vampirilor
Difenadion, medicamentul folosit împotriva roagulâ- 

iii sîngelui, va fi folosit de crescătorii de vite lat.ino-ameri- 
cani împotriva vampirilor. Cercetători americani au admi
nistrat acest medicament animalelor înainte de a le scoate 
la păscut. In doze adecvate, vitele nu se resimt în urma a- 
cestei administrări Vampirii, care prin mușcătura lor tran
smit boii, cărora în fiecare an milioane de animale le cad 
pradă, sug sîngele animalelor și odată cu aceasta și difenadio- 
nul. Cercetările făcute au arătat că la turmele care au fost 
tratate cu difenadion numărul mușcăturilor de vampiri a des
crescut considerabil. Costurile acestei campanii antivampiri 
sînt relativ reduse față de pagubele pe care le provoacă aces
te viețuitoare care cîntăresc doar 30 de grame. Vampirii sînt 
ca și liliecii animale de noapte. Mușcătura lor este aproape 
nedureroasă datorită unor dinți foarte ascuțiți, drept care 
animalele când dorm nici n-o simt. Vampirii atacă oameni 
foarte rar.

>

ORIZONTAL. 1) Primăvară... ; 2) ...Firească (mase, pl.) ; 
3) Zile aproape toride — Nu crede în... ; 4) ...Case surîzînd 
în soare... — nemișcate (fem.); 5) Din motive de greșeli — 
A fost odată... ; 6) ...O tură scurtă... — ...Printre lalele I ; 7) In 
suită !.... — ...Cîmpenească (mase) ; 8) Pe marginea drumului 
(reg.)... ; 9) ...Rptezat (pl)... și pătat la urmă !
...In scopul cunoașterii

VERT1CAL. 1) Sărbătorite...; 2) ...Pînă dincolo de Zenit— 
A scris poezia „Primăverii"... ; 3) ...In jerba unor flori de me
tal. — Fire de șoricioaică !... ; 4) ...și de petunie I — Litera 
din petale ! — Nu-i bun...; 5) ...Din fire ! — Aer francez... 
— ...în traseu I ; 6) Ritm sărbătoresc... — ...Bun la picnic ; 
7) ...Cu umbră deasă.... ; 8) ...Dar omis... din titulatură I : 9) 
O floare albastră ... — ... La capătul apei... ; 10) ...Puse una 
peste alta.
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Cintecele 
cestea rezultă 
Werner Figgen, ministrul muncii, sănătății și prevederilor socia
le al landului Renania de nord-Westfolia.

Cercetările au arătat că un cîntec de leagăn chinezesc are un 
efect tot atit de liniștitor și soporific ca, de pildă, unul german 
său polonez. Registrul sonor al acestor cîntece este redus 
Efectul somnifer al cîntecelor de leagăn este atît de puternic, în- 
cît în cursul unor investigați clinice a fost posibil ca, în puține 
zile, pacienți care adormeau numai după administrarea unor 
somnifere, să poată dormi foarte bine fără acestea.

Un grup de savanți și teh
nicieni californieni au constru
it un robot capabil să se de
plaseze dintr-o cameră în alta 
a laboratorului, să indentifice 
să apuce și să transporte une
le obiecte simple. In cîteva 
luni acest robot denumit „Sha- 
key“ urmează să recunoască 
mobilele situate într-o came
ră, iar în următorii cinci ani 
va fi în măsură să „înțeleagă" 
o conversație în engleză cu 
un subiect limitat.

De statura unui om, „Sha- 
key“ este format dintr-o plat
formă pe rotile pe care este 
așezat un trunchi prevăzut 
cu o cameră de televiziune și 
o antenă radio. Două brațe 
care se termină printr-un fel 
de mîini îi permit să apuce 
obiectele.

FRANȚA. In primele zile 
ale acestei luni, Ia spitalul 
de chirurgie din Val D’Or, 
a fost operată de inimă o 
femeie în vîrstă de 103 ani. 
Datorită unui stimulator car
diac aplicat cordului, aceas
tă femeie — prima europea
nă căreia i s-a făcut o ast
fel de intervenție a fost 
„reînviată".

Pacienta care suferea de 
tulburări cardiace, alături 
de chirurgul care a efectuat 
operația, Jacques Mugica.

Cercetătorii australieni au 
descoperit o celuloză care pro
tejează grăunțele în timpul 
trecerii lor în stomac. Ei o 
experimentează pe bovine. 
Hrănite cu grăunțe uleioase, 
tratate cu celuloză, vacile au 
dat lapte nesaturat. Pentru a 
obține, de asemenea, o carne 
fără grăsimi, cercetătorii au
stralieni au constatat că este 
suficient ca animalul să urme
ze cu o lună înainte de a

sacrificat o cură de grăunțe 
tratate în mod special. Pro
centul de colesterol din sînge- 
le celor hrăniți cu carne și 
produse lactate obținute ast
fel a diminuat cu 10 la sută.

Aceste produse nu vor fi 
oferite marelui public decît 
mai tîrziu, aproximativ peste 
doi ani. Mai întîi, ele vor fi 
disponibile în clinici, și după 
aceea vor apărea pe piețe.

Curtea Veche a constituit 
locul unor ample investiga
ți arheologice. Cercetările 
din ultima vreme efectuate 
aici au stabilit limitele de 
nord, precum și principale
le faze ale construcției pa
latului voievodal, care co
respund cu informațiile din 
documentele vremii. Ele
mentele decorative desco
perite ilustrează valoarea ar-

istoriei

DE SEZON

(biverb : 5, 6)

Dezlegările jocurilor apărute în pagina 
„Magazin" anterioară

Careul „la C.E.C." — ORIZONTAL : 1) Economicoși ; 2) 
Mașină — OB — N ; 3) Iși — Ori — Loc; 4) Tăcere — 
Vira ; 5) E — Aca — Pag — S;6)RS — C — Do — Apă ; 
7) Eco — E — Loto ; 8) Oficii — Ilo ; 9) Ales - C — Guiț : 
10) Car — Curente ; 11) Trimestrial.
PREFERINȚA (criptografie): Doina la Turica vine. 
MOMENT POETIC (triverb) : Eminescu Călin Nebunul. 
CU HĂRNICIE (criptografie : Se întrec cu elan în muncă 
la Vulcan.

O nouă strategie 
alergiilor

Cine este alergic împotriva 
polenului, a fulgilor de gîscă 
sau a părului de capră poate 
fi astăzi vindecat în majorita
tea cazurilor. Noua metodă se 
numește desensibilizare. O 
activitate nouă în acest sens a 
fost depusă de clinica univer
sitară de dermatologie din 
Miinster (Republica Federală 
Germania), care cu secția ei 
de alergie a devenit un fel de 
Mecca a celor suferinzi de 
această boală. La metoda de
sensibilizării, pacientul este 
făcut insensibil printr-o serie 
de injecții. Medicul injectea
ză la început extracte foarte

★
Proștii au un merit de necontestat, întrucît dou po
sibilitatea deștepților să se remarce.

★
Să nu rîdeți niciodată de zero. El e împăratul nume
relor negative.

★
Nu întotdeauna a stirni rîsul înseamnă a fi spiritual.

★
Multi oameni privesc viața numai de la nivelul 

farfuriei. Uită că și cele mai întinse farfurii au 
totuși un orizont îngust.

★
Unii oameni cred că sînt suficiente două, trei acte de 
binefacere pentru a uita răutățile lor anterioare. E ca 
și cum ai gîdila un copil bătut, să-l faci să rîdă.

★
Pe scările vieții să nu spuneți niciodată : „vai, cit de sus 

am urcat" fără să adăugați : „vai, cît mai trebuie să urc".
★

Uneori iedera vede în tulpina falnică a stejarului 
numai neputința de a se tîrî.

★
Obraznicii nu-și pleacă niciodată privirile. Sînt otit 
de josnici îneît. practic nu mai au unde privi.

★
Nu ucideți întunericul. încercați să-l faceți să lumineze.

★
A fi înalt nu înseamnă a fi la înălțime.

diluate, apoi mai concentrate, 
din acele substanțe pe care 
pacientul nu Ie suportă, bu 
năoară polen. După circa 18 
injecții, eșalonate pe cîteva 
luni, țelul este atins: prin 
adaptarea la serul odinioară 
„sensibilizant", pacientul a 
devenit insensibil iar reacți
ile alergice dispar. Această te
rapie a putut fi dezvoltată cu 
succes deoarece industria far
maceutică este astăzi în stare 
să produci! extracte adecvate 
pentru teste și terapie Unele 
firme au cultivat chiar sin
gure plante cu polen, pentru 
a acoperi necesarul de extrac
te. Dat fiind că clinica de 
dermatologie din Miinster nu 
mai poate face față număru
lui mare de pacienți, profe
sorul Gunter Forck. șeful sec
ției de alergie, vrea să predea 
cursuri speciale unor medici 
particulari. pentru ca la 
Munster să nu so mai facă 
decît testele, iar îndelungatele 
tratamente să se efectueze la 
cabinetele medicale Se nlâ- 
nuiește o întreagă rețea de 
centre de desensibilizare pen
tru a evita pacienților depla
sări și așteptări de lungă du
rată.

hitecturală ridicată 
drul interior mult mai ra
finat. Aici s-a găsit recent 
un bogat material arheolo
gic de o deosebită valoare 
care va figura atît în Mu
zeul de la Curtea Veche, cît 
și într-o expoziție. Remar
căm dintre noile descoperiri 
seriile de vase din faianță 
sau porțelan de provenien
ță orientală și occidentală cu 
frumoase decorațiunî flora
le sau geometrice, monede 
din secolele XVI șj XVII, 
precum și din primii ani ai 
veacului XIX.

Specialiștii Muzeului de 
istorie a Municipiului Bucu
rești au continuat totodată 
cercetările și în alte vetre 
ale Capitalei. La Strâulești, 
de pildă, a fost găsit un cup
tor de redus minereu din 
secolul X, deosebit de bine 
conservat, care ilustrează e- 
xistența unei variate pa
lete de meșteșuguri De aces
te meleaguri. Descoperiri 
importante au mai fost făcu
te la Moîcănești, Buciumeni 
și în alte locuri din jurul 
orașului. De semnalat că in 
prezent se acordă o deose
bită atenție cercetărilor pe 
șantierele de construcții 
edilitare și social-cultura- 
le unde în ultmii ani au 
fost scoase la iveală nume
roase vestigii ale trecutului.
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In holul special amenajat de 
la clubul sindicatelor din Lu
peni, s-a deschis recent expo
ziția tradițională „Copiii în- 
tîmpină primăvara".

Cei ce expun grafică și pic
tură fac parte din cercul de 
artă plastică, condus de neo
bositul instructor Dafinel Dui
nea, recunoscut și ca un ta
lentat sculptor.

Trecînd, alături de alții, de 
la un tablou la celălalt, este 
imposibil să nu ai o admirație 
sinceră față de multitudinea 
temelor: peisaje, portrete,
compoziții libere, executate în 
cele mai variate tehnici — ce- 
rapastel, ulei, acuarelă, lino- 
gravură... Impresionează totul 
și te lași furat, fără să vrei, 
de lumea copiilor.

Și totuși, trecînd în revistă 
talentul autentic, gingășia și 
naturalețea sentimentelor ce
lor mici în lucrări ca : „Peisaj 
industrial", linogravură de So
rin Angheluș; „Soarele pe 
cîmp", alt peisaj de Dumitru 
Pavelonesc (în acuarelă) ; lino- 
gravura ..Solara", o feerie de 
Teofil Dobrian; „Femeie din 
Valea Jiului", tot linogravură 
de Vasile Caila, sau „In fața 
minei", de Doina Bolosin, 
pleci cu impresia durabilă 
unei maturități evidente 
gustului și sensului artistic.

Mai mult, „Tinerețe" (lino
gravură) de Sorin Angheluș, 
„Toaleta" (pictură în ulei) a 
lui Gabriel Cojocaru și com
poziția rustică (picturi în ulei) 
cu o pregnantă putere de por
tretizare, „Familia" de Vasile 
Caila și „Șantier", tabloul in
dustrial văzut de Teofil Do
brian (pictură în ulei) sînt a- 
devărate nestemate care stră
lucesc 
nație, 
talent 
într-o 
put'ea

a 
a

printr-o bogată imagi- 
neîndoielnic și fecund 
care demonstrează că 
zi cei mici acum, vor 
fi și capete de afiș !

„Nu este de mirare că noi 
avem mulți artiști, spunea Da- 
finel Duinea. Copii noștri văd 
altfel lumea de cum am văzu
t-o noi cîndva... Zi de zi sînt 
uimit de capacitatea lor de a 
înregistra totul cu precizia u- 
nui ceasornic și, 
timp, analizate : 
prin sentimentele 
proprii. Muncind 
ei, îndrumîndu-i, 
lor este și propria

în același 
fin, gingaș, 

lor pure, 
alături de 
satisfacția 

i mea satis-

Impresii de la 
două expoziții

faeție, sinonimă cu împlini
rea".

...Sala de ședințe de la 
F.F.A. Viseoza Lupeni găz
duiește Expoziția omagială a 
elevilor care anticipează săr
bătorirea zilei de 1 Mai...

„Această expoziție a produs 
o puternică impresie, cu atît 
mai mult cu cît este nu nu
mai o reușită, dar și o inova
ție, declara prof. Radu Caceu. 
Pentru prima dată la noi în 
Lupeni actul artistic este luat 
la cunoștință la modul di
rect, în interiorul unei unități 
industriale, bucurîndu-se de 
aprecierea fierbinte a părinți
lor și a celor sub al căror pa
tronaj sîntem..."

Profesorul dezvăluia, în ace
lași timp, cu mîndrîe neas- 
cunsă, că Școala nr. 3 din Lu
peni are în conducerea și co
lectivul F.F.A. Viseoza, un 
ajutor materia] și moral pre
țios și constant... Am primit 
în dar pentru atelierul de 
practică al șeolii noastre un 
polizor, un agregat de sudură 
și un strung pe a cărui nlăcută 
de alamă scrie F.F.A. Viseoza 
Lupeni, 1973...

Expoziția este de data aceas
ta de proporții apreciabile mai 
ales datorită faptului că a fost 
pregătită și elaborată din 
timp. Ca motto artistic are o 
serie de minunate proiecte de 
afișe simbolice, omagiale. Nu 
lipsește nici primăvara cu a- 
mintirile legate de focurile de 
tabără... Apoi vin portretele. 
Viu comentate sînt însă pro
iectele de imprimeuri, adevă
rate dantelării în nelipsita lu
me de basm a gîzelor și flori
lor...

Observînd cu atenție migala 
lucrărilor expuse, vizitatorul 
deduce creația în trepte ascen
dente, cîștigînd anevoios în 
contextul coloritului, expresie 
a talentului autentic, vîrfurile 
mai mature de afirmare. A- 
ceastă unitate a puterii de 
sugerare vulcanică, de concep
ție, de orientare mi s-a părut 
deosebit de revelatoare în sen
sul că indică nivelul de conști
ință civică și educație artistică 
a creatorilor. Nume ca Vasile 
Pașca, Ion Sin (portretistică în 
tempera si cărbune) Marieta 
Mușat și Marius Pienaru (afișe 
în acuarelă), Marin Dogaru — 
sînt doar o parte din cei ce 
expun.

..Expoziția omagială, mărtu
risea Constantin 
conducerea F. F. A. Viseoza, 
este o experiență 
și de bun augur...
vins de necesitatea organzării 
unor astfel de acțiuni primite 
la noi cu deosebit interes. Sin
cer să fiu, am avut clipe de 
emoție privind la frumosul în
truchipat în proiectele de afi
șe. Cîtă imaginație! Ne-au 
plăcut de fant toți dar mai 
ales Marieta Mușat și Marius 
Pienaru. Le doresc o expoziție 
tot de... zile mari !“.

Ignat, din

de succes 
Ne-a eon-

Iuliu POPA, 
Lupeni

de primăvară.

Fotă: Ion LEONARD

mai tinăr oraș din

Jiului, Uricani, Ia în-

cepul

UNDI, CIND, CUM Pf IRECIM
ZILEU DE SĂRBĂTOARE ?

Valea

Cum ne va servi 
transportul în comun 
in zilele de sărbătoare

• La
• pe

In această săptămînă, pre
mergătoare sărbătoririi mun
cii. fiecare din n-oi am fost 
frămîntați de gînduri în plus; 
cum vom petrece zilele de 
sărbătoare, cum vom cinsti 
succesele noastre în muncă, 
unde vom merge și ce vom 
face ? Iată cîteva întrebări... la 
ordinea zilei, 
chiar atît de 
un răspuns.

— De ce ?
— Pentru că

la care nu e 
simplu să dai

locurile de agrement
stadioane * la cabane

Dialog cu GH. ROMOȘAN, directorul I.G.C 
Petroșani

oră în oră din piața Victori
ei. In funcție de cerințe, tra
seul va fi suplimentat. Apoi, 
la locul de agrement, „Tuli- 
pan" (Iscroni) vor circula în 
zilele de 30 aprilie și 1 mai 
patru autobuze din Petroșani

— Pentru restul cabanelor, 
iccesibile transportului 
autobuzele, ce 
fi ?

— La Cîmpu 
circula cursele 
dublat iar la cabana Voievo- 
du vor circula în prelungire 
toate autobuzele de Cimpa.

— Acestea . vor fi deci 
cursele în plus ?

— Da. iar dacă vor exista 
cerințe și drum accesibil vor 
fl introduse două autobuze 
la cabana Lunca Florii. In 
rest, toate cursele din mu
nicipiu vor circula normal 
ca-n orice zi.

— Tovarășe director, vă 
rugăm să ne spuneți cum 
va fi organizat* transportul 
în comun în zilele de sârbă 
toare, spre loeurile de agre 
ment, îndeosebi ?

— Noi am analizat pro 
blema și finind seama de 
programul manifestărilor cul- 
tural-artistice, sportive, am 
organizat astfel mersul auto
buzelor incit cerințele popu
lației să fie satisfăcute din 
plin, cetățenii să aibă mijloa
ce de transport spre toate lo
curile de agrement.

— In ce constă această o> 
ganizare ?

— In zilele de 28, 29, 30 
aprilie și 1 mai vor fi intro
duse autobuze pe următoare
le trasee: la motelul „Gam- 
brinus“ vor circula autobuze 
din oră în oră cu plecare din 
Petroșani, piața Victoriei, la 
cabana Peștera Bolii tot din

mai bun interpret" sau Ia „cel 
mai tînăr interpret". Cine știe 
ce talente ascunzi, vei avea pri
lejul să ți le dezvălui. Văd 
că tot nu ești mulțumit.

— Ba da, numai că, vezi 
acolo trebuie să mergi 
sacoșa încărcată, mai ales 
care am de gînd să stau toa
tă ziua.

— Mă faci să rid. Crezi că 
organizatorii nu s^au gîndit la 
asta ? Află că vei putea servi 
tot ce-ți poftește inima, de la 
cîrnăciori oltenești pînă la gră
tar, dacă vrei, fript pe jăratec 
de propriile tale mîini și 
asigur că nici de sete nu 
suferi...

— M-am liniștit. Dar 
mai e ceva...

— Ei ?
— Știi, mă dau în vînt 

pă jocuri distractive — 
amintesc că la noi în Vale șe 
obișnuiau înainte nu cu mult 
timp; eu eram întotdeauna 
amator să ajung în vîrful stîl- 
pului să iau ofranda, sâ mă 
prind lg întrecere cu... găini
le pe poiană, sau cîte și mai 
cîte năzbîtii din astea care-ți 
pun la încercare îndemîna- 
rea, istețimea, curajul.

— Trebuie să recunosc că 
despre așa ceva n-am auzit, 
dacă știam mai devreme, su
geram organizatorilor. Ar fi 
fost plăcut și amuzant. Deși...

— Deși ce ?
— N-aș fi putut să te asist.
— Cum așa ?
— Bine ! Eu prefer sportul, 

drept' pentru care voi merge 
la manifestările sportive. Și 
drept să-ți spun, sînt în di
lemă, nu știu pe care să le 
aleg mai întîi. Am notat to
tul, ia să văd... Așa... în toa
te orașele, în ziua de 1 Mai 
vor fi întreceri de atletism 
școlar. La Petroșani în 30 mai, 
32 echipe din centrele minie
re și județele limitrofe se 
vor întrece pe terenurile șco
lilor nr. 1, 5, 6 la handbal 
pentru Cupa „Diamantele ne
gre". Tot aici, pe terenul Jiul, 
vor juca volei echipele „Jiul" 
Petroșani — I.P.S.P. Livezeni, 
Parîngul Petroșani — Mine
rul Lupeni, baschet fete; li
ceul Petroșani — 
nea (fete); liceul
— liceul industrial 
(băieți). La T.C.M.M. se 
disputa „Cupa 
la popice. In 
1 Mai, din 
toriei pînă la stadion vom a- 
sista la concursul de îndemî- 
nare și viteză motociclism și 
la meciurile de fotbal in- 
terșcolar. Surprizele vor fi o- 
ferite la Petroșani de școala 
sportivă care va prezenta de-

tu, 
cu 

eu,

monstrații de-a dreptul ne
maivăzute și anume de gim
nastică, handbal și lupte, ca 
și de școala generală nr. 4 care 
va prezenta un număr de 
gimnastică modernă.

La Petrila, vor evolua echi
pele școlare de fotbal; pio
nierii se vor întrece cu... „Pe
dala fermecată" se va desfă
șura apoi returul la baschet 
între liceul Lonea — liceul 
Petroșani. Pe terenul Parîn
gul din Lonea, se vor mai 
disputa meciurile de fotbal 
I.G.C. Petroșani — Minerul 
Paroșeni, iar echipele I.G.L. 
Petrila — C.F.R. Petroșani pe 
terenul din Petrila.

In orașul Vulcan, elevii nu 
se vor lăsa mai prejos la 
atletism și minifotbal. decît 
colegii lor din celelalte ora
șe. Volei, vor juca fetele de 
la liceul Lonea și Preparația 
Corcești.

A mai rămas Lupeniul, 
unde se vor întrece la han- 
bal echipele școlilor nr. 1 — 
3 și 6 — 2, Grupul școlar mi
nier — liceul Lupeni vor ju
ca și fotbal pe terenul viitori
lor mineri. Sala 
nerul va găzdui 
dividuale și pe 
elevilor, la tenis 
sigur, atletismul 
nifotbal „Cupa de cristal 
vor desfășura și la Lupeni. 
Toate aceste manifestări spor
tive vor începe cum ți-am mai 
spus în zilele de 29, 30 aprilie 
și 1 Mai de la orele 10. Ce zici 
de toate astea ?

— M-ai pus în serioasă în
curcătură.

— Cum ?
— Nu știu cum să mă îm

part, că-mi place și mie spor
tul... și mai 
timpul ne 
ghi, cum să 
cîmpenești ?

— A, la asta s-au gîndit și 
alții. Dacă va ploua, ceea ce 
nu-mi vine să cred, vei put'ea 
petrece în sălile căminelor 
culturale, cluburilor muncito
rești și a caselor de cultură 
Uite îți spun și un secret — 
la Petroșani, în caz de timp 
nefavorabil, la „Hale" în pia
ță o să fie o horă popular? 
cum scrie la carte.

— In sfîrșit, mi-am recăpă
tat liniștea, voi merge la „Tu- 
lipan", ba nu la „Brazi" că-i 
mai cu miros de rășină... da 
de ce să nu mă duc la un sta
dion ? N-a/ fi rău nici la o 
cabană, o drumeție, aș face 
mai multă mișcare. Ce zici ?

— Uite ce-i, ești atît de 
nehotărît îneît mă influențezi 
și pe mine. Du-te unde vrei, , 
noroc bun și... petrecere fru
moasă !

— Mulțumesc, asemenea.

program
cu
va

vorlui Neag 
cu program

în 29, 30 aprilie 
și 1 Mai se vor organiza, sub 
patronarea Consiliului muni
cipal al sindicatelor și a ce
lorlalți factori răspunzători, 
numeroase manifestări cul- 
tural-artistice, sportive, serbări 
cîmpenești, nedei și hore 
populare.

— iDupa-amiază se vor des
fășura toate ?

— Nu, începînd de dimi
neața, de la ora 9, pînă seara 
la orele 20, după care oame
nii vor continua petrecerea 
după preferințe la localuri ori 
acasă, în familie. Tinerii vor 
putea participa la seri distrac
tive și carnavaluri, în sălile 
Caselor de cultură, cluburilor 
muncitorești și ale cămine
lor culturale din municipiu.

— Unde vom merge, deci?
— Notăm mai întîi serbări

le cîmpenești. La Uricani va 
fi o serbare cîmpenească pe 
stadionul sportiv (Sterminos); 
la Lupeni, își așteaptă oas
peții locul tradițional de a- 
gremenf sau Valea Tușului ; 
în Vulcan petrecerea la „iar
bă verde" se va ține la locul 
denumit „Brazi". Petroșăne- 
nii și aninosenii vor petrece 
pe frumoasa cîmpie de la Tu- 
iipan. Dacă preferi Petrila, 
mergi direct în Parcul oră
șenesc sau poate la clubul 
muncitoresc din Lonea. Celor 
care le fac plăcere nedeile 
populare — li se recomandă 
Bănița, cabana Peștera Bolii, 
Cimpa la căminul cultural sau 
Poiana mare 
Neag.

Alte lociiri 
petrecere în
lor ? Un dialog pe această te
mă, între doi amatori, ar de
curge cam așa :

— De spectacole care pot 
fi vizionate în zilele acestea, 
ce știi ? M-ar 
da noastră de 
s-o aplaud.

— E foarte

te 
vei

tot

du- 
îmi

Devenit tradițional în Valea Jiului, concursul de dese
ne pe asfalt pe tema „Țara mea de glorie", este așteptat cu 
nerăbdare de pionierii municipiului. Și-au anunțat de data 
aceasta, pentru astăzi, participarea pionieri din Vulcan, Lu
peni, Uricani, Petroșani, Petrila, desenatori care, în anii 
trecuți, ne-au dovedit că știu să redea imagistic, cu creta albă 
sau colorată, aspecte variate ale peisajului patriei, munca 
plină de entuziasm a harnicului și talentatului nostru po
por. Și duminică, 29 aprilie, ca de altfel ori de cite ori s-au 
organizat astfel de concursuri locuitorii Petroșaniului, tre
cători de pe strada principală vor avea posibilitatea să ad
mire minunatele desene ale celor mai tineri locuitori ai V ăii 
Jiului.

Avem posibilitatea să ne întîlnim cu pionieri cunoscuți, 
care s-au afirmat pe plan municipal și județean cum sînt 
Constantin Grigoruț de la Școala generală nr. 5 Petroșani, 
Grigore Crăciunică de Ia Școala generală nr. 5 Petrila, că
rora Ii se vor alătura și alți copii necunoscuți, cu largi posi
bilități să-și etaleze talentul și priceperea, sub îndrumarea 
profesorilor, pe drumul fjreșculiji, al bunului gust, al sensi
bilității în fața frumosului... Să așteptăm așadar finalul 
acțiunii și pînă țatunci să ne alăturăm emoțiilor micilor de
senatori și să Ie urăm succes !

Răspundem celor ce ne scriu de la Cîmpu lui

de sport Mi- 
întrecerile in- 
echipe ale 

de masă. De- 
școlar și mi- 

se

e ceva ; dacă 
joacă un ren 
merg la serbări

KASVNA UltK
(Urmare din pag. 1) de simple, in esența iog y 

rostuirea lucrurilor, pe cit e

IL.EANA BARCZA, Petro
șani. Adresați-vă comisiei de 
judecată din cadrul Consiliu
lui popular municipal Petro
șani, în competența căreia 
intră rezolvarea problemelor 
de felul aceleia sesizată de 
dv. ziarului.

UN GRUP DE MUNCITORI 
MINERI, Uricani. La proble
ma care vă interesează găsiți 
răspunsul în articolul intitulat: 
„Noi măsuri în sprijinul popu
lației pentru stimularea con
strucției de locuințe proprieta
te personală", apărut în ziarul 
nostru nr. 7202 din 26 aprilie 
B VICTOR NECREALĂ, Lo
nea, Cercetîndu-se cele cuprin
se în reclamația dv. s-a con
statat că, pînă la 1 octombrie 
1972, ați primit alocația de 
stat, corespunzător cu rangul 
copiilor, în valoare de 410 lei 
lunar.

In urma comunicării grupu
lui minier Petroșani către E.M. 
Lonea că unul din copiii dv.

este elev al grupului, din data 
de 1 octombrie 1971, și cum 
dv. ați neglijat a aduce acest 
lucru la cunoștința conduce
rii minei, vi s-a imputat a- 
locația de stat primită pe 
nedrept în perioada 1 septem
brie 1 971 — 31 
1 972 în valoare

Incepînd cu 1 
1 971, beneficiați 
de stat pentru doi copii, pri
mind astfel 250 lei lunar.

NICOLAE IONESCU, Pe
trila. Instrucțiunile nr. 33110, 
din 16 august 1 968, prevăd 
obligația pentru locatarii prin
cipali ai clădirilor cu destina
ția de locuință, să contribuie 
la cheltuielile efectuate cu 
plata personalului 
t'rativ, de întreținere și 
serviciu precum și 
cheltuielile administrativ- 
gospodărești necesare desfășu
rării activității asociațiilor de 
locatari. Cheltuielile se repar
tizează după numărul persoa
nelor din fiecare apartament.

și modalități de 
zilele sărbători-

octombrie, 
de 2 100 lei. 

noiembrie 
de alocație

adminis-
de 
la

Traverse de mină din 
beton precomprimat 
întreprinderea de prefa

bricate din beton „Progre
sul" din Capitală a realizat 
primele loturi de spulberi 
din beton precomprimat, 
traverse de mină cu carac
teristici mult superioare ce
lor din lemn. Prin folosi
rea noilor traverse se obți
ne anual o economie de 
1400 mc Iernii de esență 
tare.

interesa briga- 
agitație, trebuie

simplu. La toa
te aceste serbări cîmpenești 
formațiile artistice își vor 
da concursul ; vei putea as
culta orchestre de muzică 
populară și ușoară, soliști, 
fanfarele noastre, grupuri co
rale : nu vor lipsi brigăzile 
artistice de agitație, dansu
rile. Dacă nu-ți convine, poți 
juca și tu în rînd cu cei
lalți, sau poți concura la „cel

liceul Lo- 
Petroșani 

minier 
va 

Mai" 
de 

Vic-

1 
ziua 

Piața

I. FIERARII

Bumbești-Livezeniul de la ca
pot. Că neobositul creator, 
omul, s-a angajat într-o lucra
re unică în țară, așa cum tot 
unic a fost la timpul său, acum 
cîteva decenii, șantierul Bum- 
bești—Livezeni. Pionieratul bri
gadierilor, pentru care s-au 
compus cîntece și epopei, este 
reluat astăzi, cu o altă lucrare 
pe același fir dar la o altă 
scară, cu același rost, dar la 
dimensiuni aparte, de o natu
ră aparte.

Ne aflăm, deci, pe defileu 
în aceste zile, premergătoare 
sărbătorii muncii. Pe un șanti
er întins, avînd o lungime de 
30 de kilometri, dar cu o lăți
me de numai 5 pînă la 15 me
tri, se execută acoperirea lini
ei ferate, protejarea ei de ori
ce căderi de roci care ar stîn- 
jeni circulația feroviară. Un 
șantier într-atît de îngust, in
cit ceea ce face aici omul, ne 
sugerează o imagine apropia
tă de echilibristică. Trenurile 
continuă să circule. Orarul lor 
a determinat orarul de mun
că al oamenilor, ceea ce în
seamnă că, dacă începi o lu
crare pe un tronson, intr-un 
tunel, la o poiată (termenul îl 
vom explica îndată) va trebui 
să te înscrii în arafic, să o e- 
xecuți exact în timDul oe care 
tl-l lasă la disno7ă<a rlouă tre
nuri.

Palatele sînt niște olăci de 
beton (armat, bineînțeles! care 
aconeră Calea ferată. Am re
curs la o descriere sîmolă. 
Insă, aceste nolate nu s'nt a-

tit 
in 
de simplu să le descrii. Acolo 
unde linia ferată e la o dis
tanță mai mare de stîncă, se 
execută consolidarea mqlului 
ziduri de sprijin, taluzuri îm
brăcate în plasă, cu ancore de 
un tip special, la fiecare metru 
pătrat...

In „Aluniș", „Liliecii", „Ștrîm- 
buța", „Fabian" și altele ț- am 
denumit tunelurile construite 
de brigadierii de acum cîteva 
decenii — se execută hidroizo- 
lări, consolidări. Pe traseul 
liniei ferate se mai execută 
deplasări de linie, în dreapta 
sau în 
execută 
meserie 
tificieri, 
intr-un 
sprijină 
beton, pentru eternitate, netul
burați nici de învolburările 
Jiului deasupra căruia se lu
crează, nici de înălțimile a- 
mețitoare ale stîncilor, sub care 
perforează. Au înțeles secretele 
fiecărui tunel, particularitățile 
acestora. Și, au mai înțeles, 
maî bine ca oricare alții, con
dițiile grele în care au lucrat 
pionierii șantierului, atunci cînd 
Valea răsuna „de la Bumbești 
Ia Livezeni".

Aceeași Vale, străbătută de 
trei fire care se împletesc con
tinuu, răsună din nou de vuie
tul muncii. O nouă epopee se 
cere scrisă, un noii imn al bri- 
aadierilor de la Bumbești-tî 
vezenî, se cere transpus pe por
tativ, nentru a fi cîntat de ae 
nerotîile viitoare.

stingă. Dar ce nu se 
aici ? Oamenii sînt de 
tuneliști — mineri, ar- 
sudori, fierar-betoniști, 
cuvînt constructori. Ei 
stîncile în piloni de

MINA LONEA.
După o zi de muncă, spre case...

_______________________________________________ ______________ l

„Piconului"
Zilele trecute gazeta sati

rică „Piconul" de la E. M. 
Petrila a apărut într-o nouă 
ediție. De astă dată „eroii" 
sînt unii dintre pletoșii de la 
mină. Da, unii fiindcă mai 
sînt și alții care nu sînt 
„prinși" în spațiile ediției „Pi
conului".

Primul desen îl „reprodu
ce" pe Puiu Petrescu, vago
netar la sectorul V. Datorită 
bărbii caraghioase și pletelor 
acesta aproape că nu mai 
este recunoscut nici de pro
prii lui ortaci.

O altă caricatură. îi sur
prinde pe Ioan Dinu și Cons
tantin Dăscălescu de la sec
torul II, Nicolae Bisoc și Io
nel Piroșca, de la sectorul III, 
Gheorghe Diaconu și Cornel 
Haraga de la sectorul V și 
Alexandru Moraru de la sec
torul XII. Ținîndu-se unul pe

altul de plete, ei alcătuiesc 
„cercul pletoșilor".

Desenele redau figurile, 
gesturile maimuțărești și cos
tumația fistichie a pletoșilor, 
stîrnind rîsul dar și dezapro
barea. Sîntem însă nevoiți să 
relevăm că nu toți au rîs sau 
au dezaprobat. De pildă Puiu 
Petrescu, cînd s-a văzut ca
ricaturizat, supus opiniei co
lective, a încercat să forțeze 
ușa gazetei pentru a sustrage 
caricatura, proferînd cuvinte 
injurioase la adresa colectivu
lui redacțional.

Lui Petrescu și celorlalți 
confrați întru comportament 
nu ne rămîne decît să le spu
nem : fiți oameni între oa
meni și nu veți mai apărea 
in.......vîrful" „Piconului".

E. ȘTEFANESCU

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE TIMIȘOARA

Șantierul 7 al Fabricii de ciment și var 
Chiscadaga — Deva

Angajează urgent :

- Mineri pentru lucrări de suprafață.
Angajarea se face conform H.C.M. 914/1968 

și Legea nr. 12/1971.

SPORT • SPORI • SPORT • SPORT • SPORT
C.F.R. Cluj —MJh1 Tradiția a fost infirmată...

...Cînd, după 14 minute de 
joc, Bela Rozsnai a deschis 
scorul meciului de la Cluj, re
amintind întreqului stadion că 
echipa gazdă de vreo cîțiva 
ani buni n-a mai reușit să în
vingă Jiul, eram tentați, poate 
mai mult decît orieînd. să... 
invocăm puterea de continuita
te a unei tradiții deja contu
rate. Am uitat, pe moment, că 
Jiul nostru avea în față, de a- 
ceastă dată, un adversar care 
deja nu mai poate fi „păcălit" 
cu facilitate, o echipă decisă 
în acest an să-și joace „cartea 
cea mare"... Și-a venit minutul 
penalty-ului acordat de arbitrul 
Mircea Bîcă (București) și 
transformat (în min. 35) de 
Adam, care deși nu ne-a „eva
porat" total speranțele, ne-a 
amintit — pentru că era ne
voie ; auzind de la crainicul 
Victor Tudor Popa că Jiul con
duce, îi și vedeam pe „ai noș- 
tii" venind acasă cu o victo
rie nesperată — că două punc
te din deplasare nu se aduc 
așa, orieînd și de oriunde. La 
pauză, tot cu gîndul la tra
diție dar cu speranțe ceva 
mai....... chircite", ne consolam
cu gîndul că nici... Oblemen- 
co, Ia Craiova, nu reușise să 
marcheze mai mult de un gol 
constănțenilor. Repriza secun
dă, după cum ne-a informat 
crainicul meciului, a debutat 
cu un joc mai clar, tactic, mai 
simplu și mai direct pe poartă, 
al gazdelor și după* alte 14 mi
nute de ofensivă feroviară, 
fundașul dreapta Lupu, nemar
cat strict de apărătorii Jiului, 
înscrie nestingherit. Oaspeții.

spre deosebire de primul gol, 
nu mai... reclamă nimic. Ce-ar 
mai fi putut reclama ?! Doar 
că greșala... le aparține în ex
clusivitate ! Mai .trece un 
timp. Aflăm ce se mai întîm- 
plă — din transmisia radiofo
nică, bineînțeles — pe celelal
te stadioane, urmărim degrin
golada U.T.A.-ei și-a echipei 
din Tg. Mureș... Intervenția ur
mătoare de la Cluj ne anunță 
și cel de-al treilea gol al gaz
delor. Zicea crainicul că Țe- 
gean a driblat tot ce-a avut 
în cale și-a înscris. O fi I Da, 
dar parcă e prea de tot I 
Unde-au fost „ai noștri"? Se 
gîndeau, probabil, cum o să-i 
„usuce" pe olteni...

încă două cuvinte despre 
concluziile transmisiei, după 
care să conchidem și noi. Deci 
— „partidă de mare luptă, aș
teptată cu vădit interes ; victo
rie meritată a gazdelor; cei 
mai buni de la .Jiul, Rozsnai și 
Mulțescu etc., etc.".

Tradiția, deci, a fost infir
mată. Circumspecția dinaintea 
acestei partide, despre care 
vorbeam în avancronica me
ciului, a avut o „bază". Jucă
torii Jiului, nutrim convinge
rea că, nu au avut nici un mo-, 
ment speranța că ar putea și 
de data aceasta să facă o „fi
gură" la Cluj. Nu penalty-ul 
Ie-a tăiat începutul de „aripi", 
crescut doar datorită incisivi
tății lui Rozsnai, care are un 
scop precis (consolidarea locu
lui în „naționala" de tineret și 
clasamentul golgeterilor), ci 
lipsa tăriei morale, netemeini
ca stăpînire a „lecției" succe
selor din deplasare. E clar, de

calaj între „forma" feroviarilor 
clujeni și cea a jucătorilor 
Jiului există. Și încă mare. 
Păcat însă, nu că Jiul a mai 
pierdut un meci, ci de modul 
cum l-a pierdut. Adică, lupți, 
lupți continuu, te străduiești

dar faci și greșeli fatale care-ti 
anulează întregul efort...

Și păcat de tradiție! S-a 
„stins" și ast’a. Așa se duc toa
te tradițiile, cînd nu mai... 
crezi în ele !

V. TEODORDESCU

Rezultatele tehnice
C.F.R. CLUJ — JIUL 3—1
„U“ CRAIOVA — F.C. CONSTANTA 1—0
STEAUA — S.C. BACĂU 0—1
F.C. PETROLUL — RAPID 1—0
C.S.M. REȘIȚA — U.T.A. 3—0
F.C. ARGEȘ — A.S.A. 3—0 
STEAGUL ROȘU — DINAMO 0—1
SPORTUL STUDENȚESC — „U“ CLUJ 2—0

CLASAMENTUL

Jiul — „U“ Craiova ; F.C. Constanța 
Dinamo — Rapid ; „U“ Cluj — 
— U.T.A. ; A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. 
dențesc — Steaua ; F.C. Argeș — Steagul roșu.

1. „U“ Craiova 22 11 7 4 35—26 29
2. Dinamo 22 12 4 6 34—23 28
3. C.F.R. Cluj 22 9 9 4 25—17 27
4. F. C. Argeș 22 '*11 4 7 34—19 26
5. Steaua 22 9 7 6 30—18 25
6. S.C. Bacău 22 9 6 7 24—27 24
7. Jiul 22 9 4 9 30—30 22
8. F.C. Petrolul 22 8 6 8 17—22 22
9. C.S.M. Reșița 22 6 9 7 25—28 21

10. Steagul roșu 22 7 6 9 28—17 20
11. Rapid 22 5 9 8 21—21 19
12. „U“ Cluj 22 7 5 io 19—33 19
13. F.C. Constanta 22 6 6 10 21—27 18
14. U.T.A. 22 5 8 9 21—34 18
15. A.S.A. 22 8 1 13 26—35 17
16. Sportul studențesc 22 4 9 9 23—37 17

ETAPA VIITOARE
— F.C. Petrolul;

C.F.R. Cluj ; S.C. Bacău 
Reșița; Sportul stu-

I
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Vizita delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul 
Miron Constantinescu, 

în Danemarca
COPENHAGA 28 (Agerpres). 

— Cont.inuîndu-și vizita în Da
nemarca, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Miron Constantines
cu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a a- 
vut o întrevedere cu Karl 
Skytte, președintele Parlamen
tului danez, precum și cu 
membrii Biroului grupului 
parlamentar al Partidului So

cialist Popular din Danemarca. 
Cu acest prilej, s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele re
lații dintre parlamentarii din 
țările noastre și dorința de a 
ie dezvolta pe mai departe.

Delegația a vizitat, de. ase
menea, ferma zootehnică expe
rimentală de la Trolesminde, 
cartiere noi și instituții social- 
culturale din orașul Aalborg, 
și a purtat discuții cu primarul 
și membri ai Consiliului mu
nicipal al acestui oraș, precum 
și cu conducerea sindicatului 
muncitorilor din Aalborg.

în orașul Osaka a luat ființă 
o filială a Asociației de prietenie 

Japonia — Romania
TOKIO 28 — Coresponden

tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: In orașul Osaka 
a luat ființă o filială a Asoci
ației de prietenie Japonia — 
România.

ba ceremonia de consti
tuire organizată la Ca
sa oamenilor de știință, au 
participat guvernatorul pre
fecturii Osaka, Ryokichi Ku
roda, președintele Asociației 
de prietenie Japonia — Ro
mânia, Takeshi Shimura, se
cretarul general al asociației, 
Shiroo Suzuki, viceprimarul 
orașului Osaka, T. Ishikawa, 
rectorul Universității Osaka, 
Juntaro Kanehara, președin
tele firmei Koyo Seiko, S. Ike
da, și alte personalități ale 
vieții politice, economice și 
sociale a orașului.

Ambasadorul țării noastre 
la Tokio, Nicolae Finanțu, a 
salutat inițiativa prietenilor 
țării noastre din Osaka — al 
doilea oraș ca mărime din Ja

ponia — de a constitui o fili
ală a Asociației de prietenie 
Japono-române și a subliniat 
că acest eveniment se înscrie 
în evoluția generală a relați
ilor dintre cele două țări, ca
re au cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare continuă.

Președintele filialei a fost 
ales profesorul universitar 
Michio Kishimoto, specialist 
în limbi romanice.

Cu prilejul constituirii fili
alei, Ambasada română a do
nat un fond de cărți românești 
din domeniile politic, econo
mic, social, literar, de artă și 
geografie, Universității din O- 
saka și un alt fond noii filia
le.

Aceasta este a cincea filia-* 
lă a Asociației de prietenie 
Japonia — România, cu se
diul central la Tokio. Celelal
te se află la Okayama, Kyoto, 
Nagoya și Kameda, în Hok
kaido.

URÎ
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GENEVA 28 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : Luînd cu- 
vîntul în cadrul lucrărilor- ce
lei de-a V-a sesiuni a Consi
liului pentru comerț și dez
voltare al UNCTAD, conducă
torul delegației României, 
Mircea Petrescu, a subli
niat că România, țară socia
listă în curs de dezvoltare, an
gajată pe calea eliminării de
calajului economic care o 
separă de țările dezvoltate, a 
acordat sprijinul său deplin 
Strategiei internaționale a 
dezvoltării pentru cel de-al 
doilea Deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare. Deși 
răstimpul care a trecut de la 
proclamarea Deceniului este 
prea scurt pentru a trage con
cluzii definitive, a spus el, se 
poate afirma că rezultatele 
obținute în primii doi ani ai 
Deceniului sînt puțin încura
jatoare. In această perioadă, 
noi factori de tensiune și in-
stabilitate s-au adăugat în 
planul relațiilor economice in
ternaționale, situația în dome
niul monetar, incertitudinile 
survenite în comerțul mondi
al reprezentând surse de pre
ocupare, mai ales pentru ță
rile în curs de dezvoltare, care,

datorită posibilităților și struc
turilor lor economice, sînt su
puse într-o măsură sporită 
fluctuației economice.

Vorbitorul a arătat, în con
tinuare, că experiența dobîn- 
dită în primii ani ai celui 
de-al doilea Deceniu al dez
voltării confirmă o dată mai 
mult faptul că eforturile pro
prii vizînd creșterea econo
mică a țărilor în curs de dez
voltare pot fi încununate de 
succes numai în condițiile u- 
nei acțiuni internaționale efi
cace, în favoarea tuturor țări
lor în curs de dezvoltare, 
indiferent de sistemul lor 
social-economic și de zo
na geografică în care se află

situată. Pentru a evita orice 
distorsiuni și inechități în re
lațiile economice dintre state 
este necesar ca măsurile lua
te pe plan internațional, în 
sprijinul țărilor în curs de 
dezvoltare, să fie aplicate în 
mod nediscriminatoriu, pe ba
za criteriilor economice.

In continuare, reprezentan
tul României a subliniat im
portanța crescîndă a cooperă
rii economice între țările în 
curs de dezvoltare, arătînd că 
recentele acorduri încheiate 
de România cu alte țări în 
curs de dezvoltare, de exem- 
pu cu statele africane, consti
tuie, mărturii concludente.

Inaugurarea Tîrgu- 
lui de la Paris
PARIS 28 — Coresponden

tul Agerpres, P. Diaconescu, 
transmite : Ministrul comerțu
lui din Franța, Jean Royer, a 
inaugurat, sîmbătă dimineață, 
tradiționalul Tîrg al Parisu
lui, organizat în marele parc 
expozițional de la Poarta Ver
sailles. La această manifestare 
economică și comercială, a- 
flată la a 62-a ediție, pe o su
prafață de 214 000 metri pă- 
trați expun 2 470 de firme din 
66 do state.

Țara noastră este prezentă 
cu expoziția „Românîa-73“, 
care, prin importanța și diver
sitatea produselor, precum și 
prin suprafața de expunere — 
peste 4 500 metri pătrați —, 
constituie cea mai amplă ex
poziție străină Ia actuala edi
ție a Tîrgului.

Devnia este numele unuia 
dintre cele mai mari șantiere 
ale Bulgariei cuprinse in pre
vederile actualului cincinal 
1971-1975. Declarat „obiectiv 
numărul 1" al constructorilor 
bulgari, incă de la începutul 
lucrărilor sale, el s-a transfor
mat repede intr-un adevărat 
magnet pentru elanul patriotic 
al tineretului bulgar, devenind 
cel mai mare „șantier națio
nal" ai său.

Astăzi,, lucrează aici peste 
25 000 de constructori, cea mai 
mare parte dintre ei, se înțe
lege, fiind tineri. Ei au gravat 
deasupra porților de la intra
rea în șantier versurile unui 
poet bulgar : „Fie să rămină 
în veci nemuritoare cele înăl
țate aici de mine". In curînd, 
versurile au devenit deviză, iar 
devira s-a transformat în fapte.

stalație se montează pentru 
prima oară. Numai grupul de 
turbine de la secția pentru a- 
cid azotic echivalează cu pu
terea unei electrocentrale de 
12 MW.

Al doilea eveniment, apro
piat de proporțiile unui adevă
rat record, aparține unei alte 
brigăzi care a pregătit și ridi
cat intr-un termen foarte scurt 
enormul coș metalic de 135 
metri înălțime, greu de 170 
tone, al secției pentru acid azo. 
tic - unic, de asemenea, după 
dimensiuni, in Bulgaria.

De mai multe zile, instala
țiile combinatului de îngrășă
minte minerale complexe de la 
Devnia produc. Specialiștii 
bulgari, care Ie urmăresc în
deaproape, declară că totul 
decurqe normal, și Ia termenul 
planificat combinatul va pro-

Devnia în etapă
„festivă11

Lucrările sesiunii Consiliului Economic 
și Social al O.N.U.

NEW YORK 28 — Cores
pondentul Agerpres, Constan
tin Alexandroaie, transmite : 
La sediul Națiunilor Unite din 
New York continuă lucrările 
Sesiunii Consiliului Economic 
și Social al O.N.U., în cadrul 
căreia este abordată și proble
ma raționalizării lucrărilor

Declarația M.A.E. 
al R.D. Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. ’Vietnam a publicat, 
Smeri, o declarație în care se 
rată că, deși au trecut trei 
mi de la semnarea Acordu- 
ji de la Paris, în Vietnamul 
e sud continuă să se tragă 

focuri de arme, pacea este 
c irect amenințată și situația 
c in Indochina este din ce în

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
fost primit sîmbătă, de Iadgar 
Nasriddinova, președintele So
vietului Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat 
înlr-o atmosferă prietenească.

O delegație de specia
liști români în domeniul tehni
cii de calcul, condusă de Dinu 
Buznea, director general al 
Institutului central pentru sis
teme de conducere cu mijloa
ce de automatizare a făcut o 
vizită în Cehoslovacia, la in
vitația ministrului pentru dez
voltarea tehnicii.

rile seminarului internațional 
„Sindicatele și protecția me
diului înconjurător", organizat 
de Consiliul Central al Mișcă
rii sindicale revoluționare din 
Cehoslovacia.

< Ziarul „L'Humanite" a pu
blicat sîmbătă un comunicat 
comun în care se arată că la 
Paris a avut loc recent o în
tâlnire între o delegație a P.C. 
German, condusă de Kurt 
Bachmann, președintele Parti
dului și o delegație a P.C. 
Francez, condusă de Georges 
Marchais, secretar general al 
partidului.

ce mai încordată. Cauza di
recta a acestei situații sînt vio- 
11 rile sistematice și grave ale 
Acordului de la Paris de că
tre administrația de la Sai
gon și guvernul S.U.A. Admi- 

strația de la Saigon, relevă
declarația, a continuat să vio
leze zonele aflate sub contro-

n:

lul G.R.P., încâlcind, în ace
lași timp, și prevederile cu 
privire la reglementarea situ
ației politice interne din Viet- 
na|mul de sud. Guvernul

S.U.A., la rîndul său, a adus, 
sub deghizare civilă, 10 000 de 
militari în 'Vietnamul de sud, 
a suspendat deminarea apelor 
nord-vietnameze și a între
rupt unilateral reuniunile Co
misiei economice mixte R.D.V. 
— S.U.A. De asemenea, avia
ția americană și-a continuat 
bombardamentele asupra 
Cambodgiei și Lâbsului.

Condamnînd aceste încăl
cări ale Acordului de la Pa
ris, declarația subliniază că 
guvernul R.D. Vietnam este 
în continuare, hotărît să înde
plinească cu seriozitate preve
derile Acordului și să lupte 
pentru a determina partea a- 
mericană și saigoneză. să facă 
același lucru pentru menține
rea unei păci durabile în Vi
etnam și asigurarea drepturi
lor naționale fundamentale a- 
le poporului vietnamez.

Consiliului și ale organisme
lor sale, punct la care un 
grup de 13 state, printre care 
și România, au supus dezba
terilor un proiect de rezoluție.

In document se propune, a- 
doptarea unor măsuri concre
te pentru concentrarea lucră
rilor ECOSOC. asupra celor 
mai importante și actuale 
probleme, astfel îneît acesta 
să aducă o contribuție spori
tă, pe măsura potențialului 
său, Ia instaurarea unor rela
ții economice, sociale și poli
tice mai echitabile, în special 
prin îndeplinirea în mod di
namic a obiectivelor strategiei 
internaționale a dezvoltării 
din cadrul celui de-al doilea 
deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare.

Reprezentantul României, 
Dumitru Ceaușu, a subliniat 
că delegația română privește

măsurile preconizate pentru 
reorganizarea și reorientarea 
lucrărilor Consiliului în sco
pul creșterii rolului politic al 
acestuia ca făcînd parte din 
ansamblul preocupărilor pri
vind întărirea rolului O.N.U. 
în cooperarea internațională. In 
acest context, reprezentantul 
tării noastre a relevat că Adu
narea Generală a O.N.U. a -a- 
doptat, la sesiunea de anul 
trecut, la nropunerea Româ
niei, o rezoluție prin care a 
fost pusă în evidentă necesita
tea de a se aduce noi îmbună
tățiri activității tuturor orga
nismelor O.N.U., ținîndu-se 
seama de realitățile actuale 
ale lumii, precum și de nece
sitatea de a se adopta măsuri 
pentru creșterea eficienței de
ciziilor și rezoluțiilor adoptate 
de organismul O.N.U.

întins pe 450 ae hectare, 
șantierul aproape că nu cu
noaște margini. Valoarea in
vestițiilor alocate pentru Dev
nia atinge un miliard de leva, 
ceea ce reprezintă cea mai 
mare investiție pe care a pri
mit-o pinâ astăzi economia u- 
nui județ pentru o perioadă de 
cinci ani. Iar acest județ nu 
este altul decit Varna, unul 
dintre cele mai industrializate 
ale Bulgariei.

Astăzi, in ajunul punerii in
tegrale in funcțiune a unuia 
dintre cele două mari combi
nate chimice care se constru
iesc aici — combinatul pentru 
îngrășăminte minerale comple
xe -, bilanțul tinerilor construc
tori înregistrează două mari 
recorduri : primul a făcut ca 
cele cîteva luni pierdute cu e- 
xecutarea unor lucrări preten
țioase, intr-un timp mai mare 
decit cel prevăzut în qrafice. 
să fie complet recuperate. Este 
meritul brigăzii lui Ghenîu 
Ghenev, care a montat secția 
de compresoare pentru amoni
ac în patru luni in loc de opt. 
Si nu sînt ni st» comoresonre 
obișnuite : sînt utilqie care dez
voltă 16 009 rototii pe minut si 
asio'irn n —r»«»itne d» at
mosfere. Caracteristici n>»*in 
înlHnit» în ns»m«n*n r»mUî. 
ncite si cu «t»f moi m.i*in în 
Buloririe. nnrto » H» In

duce la întreaga capacitate de 
1,2 milioane tone îngrășămin
te pe an. Intrarea în funcțiune 
a combinatului de la Devnia 
este apreciată ca un mare suc
ces nu numai al constructori
lor bulgari dar al întregii eco
nomii bulgare.

Cu aceasta, Devnia intră in 
etapa marilor puneri in func
țiune sau, cum obișnuiesc să 
spună constructorii de aici, în 
etapa „festivă". Urmează gru
purile de turbine ale puterni
cei termocentrale care se con
struiește aici pentru nevoile 
întregii platforme, apoi insta
lațiile celui de-al doilea mare 
obiectiv al industriei chimice 
- uzina pentru soda calcinată.

Devnia, pînă nu demult nu
mele unei localități oarecare 
situată în apropierea Varnei, 
este astăzi numele celei mai 
puternice zone industriale din 
Bulgaria. Aici și-au găsit am
plasamentul cel mai bun in
dustria construcțiilor de mașini 
și cea de materiale de construc
ții, industria alimentară ea și 
energetică. Aici, la Devnia se 
află și baza marii industrii 
chimice a Republicii Populare 
Bulgaria.

Constantin AMARIȚEI, 
Corespondent Agerpres 

la Sofia
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Aviația S.U.A. a continuat 
să bombardeze împrejurimile 

Pnom Penhului

în cadrul Comitetului O.N.lj. pentru 
decolonizare

Au luat sfîrșit dezbaterile cu privire
la situația

Comunicat comun 
iugoslavo-tunisian

♦ Potrivit relatărilor agen
ției United Press International, 
forțele lonnoliste au fost obli
gate sîmbătă să părăsească alte 
patru localități situate în apro
piere de Pnom Penh.

Printre localitățile eliberate 
de forțele patriotice se ailă 
orașul Setbo, la 16 kilometri 
de Pnom Penh.

♦ In perioada 25-28 aprilie, 
s-au desfășurat la Praga lucră-

+ La Bonn au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al partidelor social- 
democrate din țările membre 
ale Comunității Economice E- 
uropene. Partidul Laburist din 
Marea Britanie nu a fost re
prezentat la congres, ca urma
re a opoziției pe care o ma
nifestă față de programele in 
diverse domenii ale C.E.E.

PNOM PENH 28 (Agerpres). 
— Aviația americană a conti
nuat să bombardeze, în noap
tea de vineri spre sîmbătă, îm
prejurimile orașului Pnom 
Penh. Agenția France Presse 
menționează că bombardamen
tele au fost de o intensitate 
rar atinsă pînă în prezent, la 
ele participînd avioane strate
gice „B-52“ în formații de șa
se pînă la nouă aparate, spre 
deosebire de misiunile obișnu
ite, la care iau parte numai 
trei bombardiere. Zonele cele

mai afectate de atacurile avia
ției americane au fost cea din 
estul capitalei cambodgiene, 
la cotitura fluviului Mekong, 
precum și în sudul orașului 
unde forțele patriotice exerci
tă puternice presiuni asupra 
pozițiilor inamice.

In același timp, patrioții 
khmeri au lansat un puternic 
atac asupra capitalei provin
ciale Kram Khnar, pe șoseaua 
nr. 3, la sud de Pnom Penh, 
provocînd pierderi grele tru
pelor lonnoliste.

NEW YORK 28 (Agerpres).
— In cadrul Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare au 
luat sfîrșit dezbaterile cu pri-

Congresul Partidului 
Socialist Belgian

BRUXELLES 28 (Agerpres).
— La Bruxelles au avut loc, 
sîmbătă, lucrările Congresului 
Partidului Socialist Belgian.

După ce primul ministru 
belgian, Edmond Leburton, a 
prezentat un raport asupra ac
tivității . guvernului de coali
ție, din care fac parte, alături 
de premier, și alți reprezen
tanți ai Partidului Socialist, 
participanții au procedat la a- 
legerea președinților partidu
lui. Au fost realeși Andre 
Cob, care va reprezenta comu
nitatea francofonă, și Jos van 
Eynde pentru comunitatea fla
mandă.

din Rhodesia
vire la situația din Rhodesia. 
Zece țări au depus în comitet 
un proiect de rezoluție care 
cere guvernului Angliei să ia 
măsuri pentru acordarea drep
tului de autodeterminare și in
dependență poporului Zimbab
we. A fost depus, de asemenea, 
un proiect de rezoluție în ca
re se subliniază necesitatea 
imperioasă de a. se extinde 
sancțiunile economice asupra 
Republicii Sud-Africane și Por
tugaliei, care nu respectă ho-, 
tărîrile Consiliului de Securi
tate al O.N.U. în problema 
rhodesiană. Este condamnat si 
faptul că S.U.A. continuă să 
importe din această țară crom 
și nichel, în ciuda rezoluției 
Consiliului de Securitate care 
interzice comerțul cu regimul 
rasist al lui Jan Smith.

BELGRAD 28 (Agerpres). . — 
La încheierea vizitei ministru
lui afacerilor externe al Tuni
siei, Mohamed Masmoudi, in 
Iugoslavia ■ și a convorbirilor 
avute cu Miloș Minicl, vice
președinte al Consiliului .Exe
cutiv Federal și secrefar 
federal, pentru ■ afaceri ex
terne al R.Ș.F. Iugoslavia, a 
fost dat publicității un comu
nicat comun difuzat de agen
ția TANIUG.

, A- Tost evidențiată dezvolta-' 
rea armonioasă a relațiilor din
tre Iugoslavia și Tunisia, su-

bliniindu-se că în toate sfere
le cooperării bilaterale s-au în
registrat rezultate pozitive. 
Cei doi miniștri au căzut de a- 
cord ca autorități de resort din 
guvernele respective șă stabi
lească imediat contacte în pro
bleme economice.

Pe. de altă parte, în cadrul 
convorbirilor s-a evidențiat 
faptul că solutionarea proble
mei Orientului Apropiat ar 
contribui la reducerea tensi
unii și la stabilirea securității 
in zona Mării Mediterane.

„Saliut = 2“ șî=a încheiat 
programul de zbor

MOSCOVA 28 (Agerpres/ 
Stația științifică orbitală so
vietică , „Saliut-2,‘ și-a încheiat 
programul de zbor , —anunță

întrevedere Fumi Vongvicit —
Suvanna Fuma

agenția TASS.
Principalul scop al lansării 

stației — efectuate Ia 3 apri
lie 1973 în U.R.S.S. — a fost 
experimentarea unor soluții 
constructive perfecționate, a 
sistemelor și a aparaturii sta
ției, precum și efectuarea da 
experimente tehnico-științifi-

FILME
DUMINICA, 29 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Adio arme, seriile I-II; 
Republica : Nunta de piatră ; 
PETRILA : Explozia ; LONEA
— Minerul: Simon Bolivar ; 
ANINOASA : Toamna cheye- 
nilor, seriile I-II; VULCAN : 
Zestrea; LUPENI — Cultural: 
Vacanță la Roma; Muncito
resc : Aventurile unei prin
țese germane la curtea rege
lui Soare.

LUNI, 30 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Salvarea ; Republica : 
Casa de lingă calea ferată ; 
PETRILA: Explozia-, LONEA
— Minerul: Simon Bolivar ; 
ANINOASA : Toamna cheye- 
nilor ; VULCAN : Batalionul 
invizibil ; LUPENI — Cultu
ral : Frumos, onest, emigrat 
în Australia ; Muncitoresc : 
Aventurile unei prințese ger
mane Ia curtea regelui Soa
re.

RADIO

nii tăi I ; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal ; 
13,15 Caleidoscop ritmic ; 
14,00’ Unda veselă ; 14,30
Șlagăre cu Orietta Berti și 
Cornel Gonstantiniu ; 15,00
Buletin de știri ; 15,05 Cîntă 
Angela Moldovan, Lucreția 
Ciobanu și Stanciu Simion ;
15.30 De la operetă la operă ; 
16,00 Caruselul melodiilor;
16.30 Gintece populare; 17,00
Melodii cu prioritate ; 17,30 
Azi, în România ; 18,10 Un 
zimbet o floare ; 18,45 Suita 
a Il-a de Achim Stoia ; 19,00 
Radiojurnal ; 19,15 Estrada
duminicală ; 20,45 Consem
nări ; 22,00 Radiojurnal ;
22.30 Cupluri vesele din o-
pere ; 22,50 Moment poetic ; 
23,00 Dans non-stop ; 24,00
Buletin de știri ; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

6,00 Buletin de știri; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00 Ra
diojurnal ; 8,00 Sumarul pre
sei ; 8,08 Ilustrate muzicale; 
9,00 Ora satului; 10,00 Ra- 
diomagazinul femeilor ; 10,30 
Succese ale discului; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 întâl
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 11,35 
Studenție, ce frumoși sînt a-
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8,00 Gimnastica pentru toți;
8,10 Pentru sănătatea dv.;
8,20 Cravatele roșii ;
9,50 Viața satului;

11,00 Emisiune în limba ma
ghiară ;

12,30 De strajă patriei;
13,00 Album duminical ;
17,10 Film serial pentru tine

ret — Tunelul timpu

lui. Episodul IV — „O- 
rașul Pustiu" ;

18,00 Cîntare patriei — Con
curs ooral interjude- 
țean ;

19.20 1001 de seri;

19.30 Telejurnal — Săptămî- 
na politică internă și 
internațională în ima
gini ;

20.10 Reportaj T.V. — Un loc 
pentru flăcări ;

20.30 Film artistic — Adio, 
domnule Chips .4- pro
ducție a studiourilor 
engleze ;

22,50 Arhitectură japoneză — 
producție a studiouri
lor de filme documen
tare din Tokio ;

23.10 Telejurnal;

23.20 Duminică sportivă. Fot
bal : Ungaria — A- 
ustria (preliminariile 
Campionatului Mondi
al). Selecțiuni înregis
trate de la Budapesta.

LUNI 30 APRILIE

9,00 Patrie, mindria mea. 
Program de cîntece re
voluționare, dansuri, 
muzică populară :

9,30 Emisiune pentru copii 
— secvențe pionierești

— film artistic. De-a 
Albă ca zăpada — Pro
ducție a studiourilor 
din R.S. Cehoslovacă ;

11,00 Desene animate ;

11.30 Flori de Mai. Concert 
de muzică populară ;

12.30 Oameni ai zilelor noas
tre : 12 ore din viața 
Eroului Muncii Socia
liste N. Dogaru ;

12.45 „In parc fanfarele cîn- 
tau...“ Muzică de pro
menadă cu fanfara Mi
nisterului de Interne ;

13.15 Antologia umorului ro
mânesc ;

14,20 Magazin sportiv ;

14,50 In arena circului;

15.15 Rapsodii de primăvară
— spectacol cu public ;

16.15 Telerama;
16.45 Dans și muzică de pre

tutindeni ;
17.30 Mari șantiere ale agri

culturii. Filmul docu-
. mentar „Sadova-Cora- 
bia II“, producție a 
studioului cinemato
grafic „Alexandru Sa- 
hia" ;

17,40 Să cînte tinerețea.

Speranțe ale muzicii 
ușoare ;

18,25 Pagini de umor : A-
venturi în epoca de
piatră ;

19,15 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. In ajunul 

marii sărbători — 1 
Mai 1973 ;

20.10 1 Mai, elogiu muncii 
— montaj de cîntece și 
versuri;

20,50 Roman foileton. Fe
meia în alb — episo
dul I. Producție a stu
diourilor de televiziune 
franceze, după roma
nul lui Wilkie Collins :

22.10 Imagini din Olanda ; 
22,20 24 de ore ;
22,*40 Autografe muzicale.

VIENTIANE 28 (Agerpres). 
— Fumi Vongvicit, consilier 
special al delegației forțelor 
patriotice laoțiene și reprezen
tant plenipotențiar al prințu
lui Sufanuvong, a avut, la 27 
aprilie, o întrevere cu prințul 
Suvanna Fuma, la reședința 
acestuia — relatează agenția 
Khaosan Pathet Lao.

Fumi Vongvicit a discutat

cu prințul Suvanna, Fuma si
tuația. aplicării . Acordului de 
restabilire a păcii și înțelegere 
națională în Laos, .semnat de 
autoritățile de la Vientiane și 
reprezentanți ai Frontului Pa
triotic Laotian. Fumi Vongvicit 

a fost secondat de Phoun Si- 
paseuth, conducătorul delega
ției forțelor patriotice laoție
ne.

ce în spațiul cosmic.
In urma zborului stației, au 

fost obținute importante date 
experimentale, care confirmă 
justețea soluțiilor de proiecta
re, precum și a caracteristici
lor alese pentru sistemele de 
bază ale stației și pentru a- 
paratura de bord. Rezultatele 
experimentului vor fi folosita 
la construcția unor noi apara
te cosmice.

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

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani A16 
grade ; Paring 4-8 grade.

Minimele : Petroșani zero 
grade ; Paring — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral frumoasă. Cer mai mult 
senin noaptea. Dimineața pe 
alocuri se va semnala cea
ță. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul sudic.

l

JAPONIA: Imagine din portul nipon Yokohama.
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