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Participarea tradițională 
a României la Tîrgul inter
național de la Tunis se va 
concretiza, la ediția actua
lă, care se desfășoară în
tre 18 mai și 3 iunie, prin- 
tr-o expoziție colectivă a 
realizărilor de vîrf din une
le ramuri, dintre cele mai 
importante, ale economiei 
noastre naționale: mașini 
și utilaje, produse chimice 
și petrolifere, materiale de 
construcții, mărfuri agro- 
aiimentare.

Alături de instalațiile și

BREVIAR
mașinile românești cunos
cute deja pe piața tunisia
nă — utilaj agricol, echi
pament petrolier și minier 
— firmele românești de co
merț exterior expun o serie 
de tipuri noi de produse 
care se situează la nivelul 
tehnicii mondiale..

★

Nicolae Ceausescu
a primit un grup

de ziariști italieni
♦

10 000 tone de cărbune 
peste plan 

sectorului IVdin abatajele
a.c., secto- 
cu cea mai 
cărbune în 
Lupeni, a 
de sarcini-

In trimestrul I 
rul IV, colectivul 
mare pondere de 
producția minei 
rămas dator față
Ie de plan cu 3 547 tone de 
cărbune. Situația a constitu
it un motiv de analiză temei- 
că a cauzelor și de stabilire 
a măsurilor care se cereau 
luate pentru ieșirea din a- 
cest impas. Analiza a avut 
loc în biroul comitetului de 
partid pe mină. Măsurile 
stabilite atunci, la sfîrșit de 
trimestru, printre care amin
tim doar una . — preluarea 
conducerii brigăzii conduse 
de Vasile Caila de către 
Petre Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste — au dat 
rezultate. In luna aprilie, co
lectivul, pînă atunci restan- 
t’er, a dat peste plan 8 013

tone de cărbune, 
cheierea primei 
lunii mai, a mai 
această cantitate 
tone de cărbune 
Astfel, printr-o

in-
a

iar la 
decade 
adăugat la 
încă 2 692 

peste plan, 
revenire

spectaculoasă, colectivul sec
torului IV a reușit într-o 
perioadă scurtă, să recupere
ze minusul din trimestrul I 
și să-și îndeplinească anga
jamentul anual de 2 000 tone 
de cărbune.

La acest succes de seamă 
au contribuit îndeosebi bri
găzile de frontaliști conduse 
de IOAN SĂLÂGEAN, PE
TRE CONSTANTIN, IOAN 
SOLOMON, iar de la pregă
tiri cele conduse de ADAL
BERT BALINT, CONSTAN
TIN DOBRE, IOAN TECȘA 
și altele.
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mecanizate 
productivități sporite

In cadrul sectorului III. 
din abatajele mecanizate în 
care muncesc brigăzile con
duse de GRIGORE MOLDO
VAN și IOAN ONUȚ, primul 
dotat cu combină, iar al 
doilea cu plug, se depășește 
în mod ritmic productivita
tea planificată cu cîte 0,40 
—0,50 kg/post. Aceste bri-

găzi, cu concursul celor 
la pregătiri, dintre care 
mințim brigăzile conduse 
RADU BOȘNEAG și GHEOR
GHE MELEI, au asigurat 
depășirea cu 1 947 tone de 
cărbune a planului pe luna 
aprilie, iar în prima decadă 
a lunii mai au dat în plus 
încă 200 tone de cărbune.
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Șeful de schimb Vasile Codreanu din brigada condusă de Ion Sălăjean de la sectorul 
IV al minei Lupeni și o parte din ortacii lui plănuiesc, pină la venirea țugului, la randa
mentul din schimbul lor.

Recuperarea $i reutilizarea
armăturilor

Strădania celor
■ -

ce pregătesc 
noi abataje

Greutățile prin care a tre
cut sectorul VI sînt cunos
cute. Colectivul acestui sec
tor depune în prezent efor
turi susținute pentru a crea 
capacitățile necesare de pro
ducție în vederea intrării in 
ritmul normal. Brigada lui 
MIHAI DRAGAN, spre e- 
xemplu, execută lucrările 
necesare pentru deschiderea 
unui abataj frontal nou în 
stratul 15. Cea a minerului

GHEORGHE AȘTELEANU 
lucrează, în condiții speciale 
— numai din ciocanul de 
abataj — Ia capul direcțio
nal. Aceste brigăzi au reușit 
să devanseze, în luna tre
cută, prima cu 18, iar a doua 
cu 6 ml lucrările de pregă
tiri încredințate. In această 
lună, menținind un ritm ac
celerat de muncă, ele obțin, 
de asemenea, rezultate bune 
in muncă.

Se impune redresarea grabnică 
a sectoarelor VI și VII

Entuziasmul ce a caracte
rizat în ultima perioada de 
timp munca colectivului mi
nei Lupeni, îi dădea dreptul 
să aspire la șefia clasamen
tului întrecerii socialiste pe 
bazin. Astfel, în prima deca
dă a lunii mai. cinci din ce
le șapte sectoare productive 
ale minei și-au realizat și 
depășit sarcinile de produc
ție. In ordine, sectoarele au 
obținui următoarele sporuri 
de producție : IV — 2 692 
tone; II — 1 270 tone ; I — 
410 tone ; V — 314 tone și

III — 196 tone. Pe mină s-a 
obținut un plus de 4 812 to
ne de cărbune. Dar — există 
și acest dar — sectoarele VI 
și VII au rămas sub plan 
cu 3 835 tone și, respectiv, 
cu 2 545 tone. Iată de ce 
este necesară redresarea 
grabnică a producției acestor 
sectoare care în prima deca
dă a lunii mai au spulberat 
plusul celorlalte trei sectoare 
productive ale minei.

Ne relată un miner mai 
vîrstnic, că la mină cu cîțiva 
ani în urmă, cînd era adusă 
vorba despre armături, se în
țelegeau de la sine două pro
bleme : utilitatea certă a a- 
cestora și necesitatea de a le 
recupera din lucrările miniere 
terminate. Utilitatea a început 
să devină organic integrată în 
complexul de măsuri privind 
modernizarea extracției de căr
bune, a devenit de la sine în
țeleasă și, în consecință, se 
vorbește mai puțin despre ea. 
Dar, a inceput, în schimb, să 
se vorbească mai mult despre 
al doilea aspect. Astfel, as
tăzi, cînd într-un birou de mai
ștri e amintit cuvintul armă
turi — toată lumea înțelege 
care este de fapt subiectul :

— Iarăși vorbim despre a- 
ceste recuperări I ? !

Intr-adevăr, recuperarea ar
măturilor constituie un subiect. 
L-am ales și noi tocmai pentru 
motivul că, spre deosebire de 
anii trecuți, în momentul, de 
fată această problemă a armă
turilor se pare că Ia unele 
ploatări nu este privită 
responsabilitatea cuvenită.

Din investigațiile făcute
minele Lupeni și Dîlja a reieșit 
faptul că acțiunea de recupe
rare a armăturilor — materiale 
cu o valoare destul de ridica
tă, in jur de 1 000 lei bucata 
— nu cunoaște amploarea pe 
care ar trebui normal să o . ai
bă, impusă de însăși rațiunea 
economică a acțiunii în sine, 
adică, de finalitatea și efectul 
ei. Pentru că este de necon- 

i ceput ca acțiunea de economi
sire a materialului feros ’ să 
se limiteze doar la luarea u- 
nor măsuri de o arie redusă și

ex- 
cu

la

A. MICA, 
corespondent

y

să nu se pună accent pe acele 
laturi ale actiunij din care ar 
rezulta importante economii. 
Adică, se economisește cu ki
logramele, dar pe de altă 
parte se risipește cu tonele.

La Dîlja situația consemnată 
in scripte, care ne-a fost pre
zentată, nu -reflectă întrutotul 
cea existentă în subteran. Pen
tru că în afara celor 1 278 de 
armături recuperate și reutili- 
zate la lucrările de investiții, 
pe lingă cele aproximativ 300 
de armături depozitate în fața 
atelierului mecanic, care au 
toate șansele să rămină încă 
mult timp acolo, în subteran, 
in diverse lucrări miniere a- 
bandonate, mai zac încă de 
mult timp cantități apreciabile. 
Din spusele diverșilor mineri 
și maiștri pe care i-am inter
pelat pe această temă a reie
șit — spre deosebire de cele 
aflate de la biroul geotopoteh- 
nic al exploatării — că armă
turi nerăpite se mai găsesc in 
galeria de cercetare din stra
tul 8-9, blocul VI, orizontul 
607, galeriile direcționale din 
straiele 3, ", și 13 — orizontul 
607, 535, 525 și 565 cit și in 
alte locuri. In ceea ce privește 
mașina de recondiționat armă
turi, -aceasta stă nefolosită de 
mult timp in galeria direcțio
nală a stratului 3, blocul 2 est, 
orizontul 440. Atunci oare 
condițiile actuale, cînd s-au 
fectuat doar 150 de posturi 
lună Ia lucrările de răpiri 
armături, cum se va realiza 
bligativitatea reducerii prețului 
de cost al materialelor cu 30 
la sută, prin recuperarea armă
turilor ?

La mina Lupeni, 20 la sută 
din totalul cheltuielilor făcute

pentru achizjljonare^ de mate
riale sint afectate armăturilor. 
Comparativ cu întreg anul 
1972, cînd pentru 11 538 ml de 
lucrări de pregătire efectuate 
s-au consumat armături in va
loare de 6 562 000 lei, în pri
mul trimestru din acest an, la 
un volum de numai 4 243 ml 
pregătiri, valoarea armăturilor 
consumate
3 464 000 lei.

s-a cifrat la 
Din acest raport

Ionel ȚABREA

O intervenție chirurgica
lă îndrăzneață a fost reali
zată la spitalul municipal 
din Pitești. Medicul primar, 
Paul Popescu, împreună cu 
o echipă de specialiști or- 
topezi, a înlocuit oasele șol
dului unui bolnav, afectat 
de anchiloză, cu o proteză 
de material plastic. Opera
ția, care se efectuează pen
tru prima oară în țara 
noastră, a reușit pe deplin, 
pacientul — Grigore Nico- 
laescu,- de 75 de ani — a- 
vînd o stare excelentă. 
După ani de suferință și in
validitate, el poate merge 
normal.

(Agerpres)

Tovarășul Njcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit, luni după-amiază, un 
grup de ziariști italieni, din 
care fac parte / Ettore Petta, 
corespondentul ziarului „Cor- 
riere della Sera", la Viena, 
Domenico Sassoli, șeful secți
ei externe a ziarului „II Po- 
polo“, Siivano Goruppi, cores
pondentul permanent al ziaru
lui „L’Unita" la București, 
și Bruno Campanini, corespon
dentul permanent al agenției 
„ANSA" în Capitala țării 
noastre.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu zia
riștii italieni.

Răspunzînd întrebărilor ce 
i-au fost adresate de oaspeți, 
președintele Consiliului de 
Stat s-a referit la unele preo
cupări actuale și de perspec
tivă privind dezvoltarea eco
nomică și socială a României, 
a expus poziția țării noastre 
într-o serie de probleme ale 
vieții internaționale.

In cadrul convorbirii, șeful 
statului român a subliniat e- 
voluția favorabilă, pe mul
tiple planuri, a relațiilor tra
diționale dintre România și 
Italia. In acest context, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s a- 
rătat că așteaptă cu interes 
și plăcere vizita oficială în 
Italia, exprimîndu-și speranța 
că ea va contribui la extinde
rea și diversificarea în conti
nuare a bunelor raporturi e- 
xistente, la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre cele două 
țări, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și coope
rării internaționale.

ALEXANDRU IOAN CUZA 
domnitorul Unirii, continuator al idealurilor 

revoluției de la 1848

Se implinesc astăzi 100 de 
ani de la stingerea din viață 
a unuia dintre cei mai iluștri 
bărbați ai României - ALE
XANDRU IOAN CUZA. El și-a 
inscris numele cu majuscule in 
cartea de aur a isteriei patri- 

a 
sa

in 
cu

ei, prin fapte pentru care 
luptat cu ardoare pină la 
crificiul de sine, rămînind 
memoria poporului român 
numele de „domn al Unirii".

Fiu al pămintului românesc, 
el s-a ridicat din pleiada de 
revoluționari pașoptiști, ca o 
stea de primă mărime prin 
clarviziunea politică ce i-a ca
racterizat activitatea de mili
tant activ pentru înfăptuirea 
programului revoluției de la 
1848. Născut la Galați in 1820, 
el iși face studiile superioare 
la Paris. întors în patrie, o 
bună perioadă de timp și-o 
petrece la Galați, unde ocupă 
succesiv funcțiile de președin
te al tribunalului,' pircălab și 
deputat 
activ la 
ră de la 
ind unul 
apoi la 
pentru Unirea Principatelor. In 
anul 1859, Adunarea de la lași 
ii numește Prinț de Moldova, 
iar puțin mai tirziu, Adunarea 
de la București ii dă același 
titlu pentru Valahia. S-a for-

de Galați. Participă 
mișcarea revoluționa- 
1848 din Moldova, fi- 
dintre conducătorii ei, 
larga luptă de masă

100 de ani de la moarte
un om menit samat, astfel, 

contribuie la realizarea progia. 
mului național al poporului 
român care, in acele vremuri, 
era in esență programul revo
luției de la 1848. Expresia de 
inceput a înfăptuirii acestui 
program a fost alegerea, la 5 
ianuarie 1859 a lui A. I. Cuza 
domn al Moldovei, iar la 24 
ianuarie 1859, ți al Țării Ro
mânești. Intr-un memorabil 
discurs, ținut de Mihail Kogăl- 
niceanu la lași, cu prilejul ale
gerii domnului Unirii, se spu
nea, pe bună dreptate, printre 
altele, „PRIN ÎNĂLȚAREA TA, 
PE TRONUL LUI ȘTEFAN CEL 
MARE, S-A ÎNALTAT ÎNSĂȘI 
NAȚIONALITATEA ROMÂNĂ. 
MARE Șl FRUMOASĂ-ȚI ESTE 
MISIUNEA. FĂ CA LEGEA SA 
ÎNLOCUIASCĂ 
FA CA LEGEA SĂ FIE
IAR TU, MĂRIA TA, FII BUN Șl 
BLIND, MAI ALES PENTRU 
ACEIA PENTRU CARE TOȚI 
DOMNII TRECUȚI AU FOST 
NEPĂSĂTORI..."

Nedezmințind încrederea in
vestită în el de conducătorii 
mișcării pentru Unire, A. I. 
Cuza a obținut, printr-o strălu
cită perseverență în activitate 
și folosindu-se cu pricepere de 
conjunctura politică internă și 
externă a vremii, recunoaște
rea Unirii de către marile pu
teri. El a desăvîrșif apoi Uni-

ARBITRAR1UL,
TARE

iea rnncipateior pnntr-o s«siie 
ue acțiuni . contopirea aăunu- 
moi ue ia iași și bucurești in- 
tr-un singur cariament, înfiin
țarea unui singur guvern și a 
unicei capitale - ia bucurești, 

unul aintre meritele sale ii 
constituie, pe lingă asigurarea 
unității politice a națiunii, for
marea caarului modern ar sta
tului, prin înfăptuirea unor re
forme care au deschis cale li
beră dezvoltării capitaliste. 
Astfel, sub domnia sa se rea
lizează secularizarea averilor 
mănăstirești, se adoptă o lege 
care, deși limitată, are meri
tul că desființează iobăgia, se 
votează prin plebiscit o nouă 
lege electorală și o nouă con
stituție, se elaborează codul 
civil, codul penal, legea pri
vind obligativitatea învățămîn- 
tului primar, se înființează uni
versitățile din lași (1860) și 
București (1864).

Caracterul profund revoluți
onar al acestor reforme au stir- 
nit ura moșierimii conservatoa
re care, unită cu o parte din 
burghezie, l-a silit pe A. I. Cu
za să abdice în favoarea unui 
prinț străin, urit de popor încă 
din primele zile de domnie. 
Exilat pe nedrept din țară,

Prof. Viorel BRĂDEANU

{Continuare în pag. a 3-a)
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(Continuare
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C. VALERIU

Și ultimul echipaj a trecut cu bine

7 contra 7“ la Banița

(Continuare în pag. a 3-a)
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nița, și cu aceasta și prima 
bila albă. încredere în tabăra 
lor, speranțe în tabăra adver

s-a 
pe 

ale 
din

• Dumitru CORNEA, 
activist 

Consiliul municipal 
al Organizației pionierilor

Cronica meciului de fotbal Jiul — „U“ Craiova.

în pag. a 3-a)

Secvențe duminicale
Sub flamuri de partid 

biruitoare"

I 
I
I
I

Un comitet de bloc lansează semnale S. 0. S

FACTORII VIZAȚI
Să TREACĂ PE... RECEPȚIE /

din 
iată

„Vă rugăm să veniți pentru 
a discuta udele neplăceri și 
necazuri ale noastre"... Sem
nează : comitetul blocului F 
5, str. Preparației nr. 6 
Vulcan. Ne-am dus. Și
necazurile destăinuite la fața 
locului de semnatarii scrisorii:

Francisc Ilyeș, locțiitor al 
președintelui comitetului de 
bloc ne relatează „de trei ani, 
de cînd locuiesc în acest bloc, 
băile sînt distruse, instalațiile 
sanitare la fel, nu mai vor
besc de canalizare, în bucătă
rii apa se scurge pe pereți. 
Casa scării am zugrăvit-o 
nul trecut, acum din nou 
deteriorată, zidul e plin 
spărturi. Nu știm ce să
mai facem cu sectorul I.G.L., 
că vine, sparge, repară ce re
pară, lasă totul dărîmat ; meș
terii spun că vin a doua zi 
și nu-i mai vedem. Liftul, ve
deți, nici astăzi nu funcționea
ză, că nu-s piese, că nu-i lif
tier, că locatarii de pe scară

a-
e 

de 
ne

nu-1 folosesc
O ascultăm 

na Josan de 
6, membră în 
bloc : „E un 
re ne izbim, I 
facem ceva. Pe scară sînt 
milii neînțelegătoare, certăre
țe. De pildă familia Ion Băl- 
țatu are patru copii. Părinții 
sint la serviciu iar copiii, nesu- 
pravegheați, 
Dacă le-am 
izbucnit un 
Mai rămîne 
despre subsolul blocului, care 
e înecat în mizerie, un ade
vărat focar de maladii. Aso
ciația de locatari ar trebui să 
ne sprijine mai mult, că de 
aceea o plătim".

Pe Agneta Cszar, deputata 
străzii Preparației, care 
locuiește în blocul F 5, 
găsit-o stînd de vorbă 
chiriașii nemulțumiți, 
împărtășit aceeași

cum trebuie".
i și pe Ecateri- 
la apartamentul 

comitetul 
adevăr de 

fără a reuși

de 
ca
să 
fa

fac numai rele, 
atras atenția, a 
adevărat scandal.

să vă spunem

nu
am 
cu

Ne-a 
părere :

„Totul e așa cum ați auzit, ar 
trebui să fim ajutați să 
bilim odată ordinea în 
Tovarășul vicepreședinte 
dor ne-a promis că vine 
dar n-a mai ajuns. Ba 
tov. Moise de la asociația de 
locatari a venit să ne ia jocu
rile de copii. Cetățenii s-au o- 
pus desigur, doar aici sînt pes
te 300 de copii în aceste blo
curi ; și ei s-ar juca".

Aceleași probleme le-am 
auzit și de la familia Vasile 
Mustață, de la tovarășii Ale
xandru Angel, secretar al co
mitetului de bloc și Vasile 
Boițan, președintele comitetu
lui de bloc.

La asociația de locatari Vul
can am solicitat părerea to
varășului împuternicit PE
TRE MOISE:

sta- 
bloc.
To- 
aici 
ieri,

FOTBAL DIVIZIA C
Petroșani
Minerul Teliuc

Ionica FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Duminică dimineața, in frumoasa sală a bibliotecii Casei 
de cultură din Petroșani s-a desfășurat faza municipală a con
cursului de recitatori artistici „Sub flamuri de partid birui
toare". Timp de două luni, Ia nivelul organizațiilor U.T.C. și 
școlilor de toate gradele, în Întreprinderi, instituții etc. 
desfășurat faza de masă (pe clasă, secții, sector) apoi 
școală, întreprindere, stabilindu-se pe baza unor criterii 
regulamentului, cei mai buni recitatori la nivelul orașelor 
Valea Jiului.

La iaza municipală, in fata unui juriu compus din acti
viști U.T.C. și profesori de limba română, au recitat poezii a- 
proape 40 de tineri și tinere din municipiul nostru. In ur
ma punctajelor acordate de către fiecare membru al juriului 
au fost stabiliți următorii cîștigători: locul I — CARMEN 
BĂDICA (Școala generală nr. 1 Petroșani); locul II — CA
MELIA ILIEȘ (Liceul teoretic Petroșani); locul III — IOANA 
BORBELI (Preparafia Coroești Vulcan). De asemenea, au fost 
stabilifi următorii 7 cîștigători care vor alcătui grupe de reci
tatori pentru montajul ce se va prezenta la monumentul Lu
peni '29 cu prilejul acțiunii „Intîlnire a tineretului cu Istoria" 

„Costești 1973".
Primilor trei cîștigători le-au fost acordate premii urmind, 

asemenea, să participe la faza județeană ce va avea loc 
27 mai la Costești.

Duminică, 13 mai, la cămi
nul cultural din Banița s-a des
fășurat concursul „7X7" în. 
tre Școala generală Banița și 
Școala generală Ponor, co
muna Pui.

Conform tradiției prima 
probă - sport, Cîștigă d.etașat 
sportivii echipajului din

relatări de la meciurile Știința
Cimentul Tg. Jiu și Minerul Lupeni

Rezultate tehnice și comentarii de la alte întreceri spor
tive — rugbi, handbal, lupte libere, popice 
rate duminică în municipiu.
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Finala 
„Crosului tineretului11

La Arad, s-a desfășurat duminică etapa finală a „Crosu
lui tineretului", mare eveniment sportiv în cadrul celei mai 
complete discipline — atletismul. Au participat aproape 500 
de tineri din toate colțurile țării.

Sportivii județului Hunedoara s-au comportat în gene
ral bine, reușind în final să ocupe locul 3 în clasamentul 
general pe echipe.

Dintre sportivii municipiului nostru cea mai bună com
portare a avut-o NICOLAE BIRĂU de la I.U.M. Petroșani, 
care s-a clasat pe locul 6 în disputa seniorilor.

Handbal

Știința Petroșani 
a promovat 
în divizia B

La sfîrșitul săptâminii trecute, 
orașul Sibiu a găzduit finala 
turneului final de calificare in 
divizia B la handbal masculin.

Știința Petroșani, în urma unor 
dispute dîrze, a promovat în 
eșalonul secund al handbalului 
românesc. Amănunte - în ziarul 
nostru de miine.

Jiul — „U“ Craiova 1-1 Fotbal, divizia națională A
Rugbi, divizia A

O repriză de fotbal. A doua...
Mult-așteptatul meci de du

minică, cînd coechipierii Jiu
lui au primit replica studen
ților din „Bănie" a atras — 
clupă cum era și firesc — în 
tribunele stadionului un nu
măr record de spectatori. 
Miza mare a partidei, preves
tea încă dinaintea fluierului 
inaugural al jocului o dispu
tă aprigă între cele două „tea- 
muri", o confruntare a poten
telor lor valorice, amplifica
tă de dorința ardentă a am
belor echipe de a învinge. 
Gazdele avînd drept argument 
luarea revanșei față de meciul 
din tur, iar oaspeții dorind 
cu orice preț să-și consolide
ze multinvidiata poziție de li
der pe care o ocupă de cîte- 
va etape. Astfel confruntarea 
celor două echipe, privită din 
acest unghi ar fi trebuit să 
se desfășoare sub auspiciile 
unei dispute ferme, loiale, de- 
semnîndu-se la finele ei în 
postura de învingătoare acea 
echipă care s-a dăruit total 
jocului, care și-a etalat cel 
mai convingător, în limitele 
sportivității, valoarea tehnico- 
tactică a componenților ei. 
Jiul a dominat teritorial. încă 
din primele minute de joc, a 
acționat cu multă clarviziune, 
finalizind acțiunile ofensive 
întreprinse prin șuturi puter
nice executate din poziții di
ferite spre poarta apărată de 
Manta. Dar ratările nu i-au 
ocolit pe înaintașii localnici, 
care în situații deosebit de 
favorabile de a înscrie (Nai
din în min. 12, de la numai 
2 m, Rozsnai în min. 17 și 36, 
Stan în min. 44), se pripesc, 
dînd astfel posibilitatea apă
rătorilor craioveni să intervi
nă anihilînd pericolul ce-i 
amenința. Jocul la mijlocul 
terenului fiind bine stăpînit 
de oaspeți, a făcut ca în unele

momente dominarea acestora 
să fie mai evidentă, fapt care 
a permis și ’deschiderea sco
rului de către Bădin în min. 
20. Conduși, jucătorii gazde
lor se dezlănțuie, organizează 
atacuri rapide prin Cotormani, 
Mulțescu, iar Naidin, aduce e- 
galarea pe tabela de marcaj 
prin golul. înscris în min 31, 
restabilind echilibrul de forțe 
în teren. Prima repriză a 
fost total ' diferită de

Naidin, autorul golului Jiului.

cea de-a doua. Electrizantă, 
aprig disputată, fără mena
jamente. Jiul putea să-și asi
gure, în această perioadă, vic
toria dacă arbitrul ar fi fost 
de la început prompt în in
tervenții, decis, categoric nu 
îngăduitor, favorizînd durită
țile... A doua parte a meciu
lui, deși a stat la discreția 
gazdelor, nu a avut savoarea 
primeia. A fost statică, cu a- 
tacuri haotice, incoerente,

parcă debusolate după ieșirea 
iui Cotormani din teren. Jiul 
se mișca pe gazon ca o barcă 
fără vîsle și cînd se „înscria 
la cuvînt" o făcea cu... precipi
tarea celui care are multe de 
spu.s dar timpul îi este limi
tat. Cit timp linia mediană a 
fost integră, Jiul a manevrat 
mai bine balonul, a legat co
rect jocul. In repriza secundă, 
mijlocul terenului era parcă 
doar... posesia exclusivă a lui 
Strîmbeanu. Ca și cu alte oca
zii, vina „egalului" cade tot 
pe umerii înaintării. Dacă 
Ștocker a făcut un meci exce
lent, dacă Georgescu a jucat 
fără greșeală, Tonca și Dodu 
bine, Cotormani cu multă 
clarviziune și Libardi omni
prezent, înaintașii Jiului s-au 
zbătut fără... aer, nu au știut 
să găsească antidotul unei a- 
părări masive, cu Deselnicu 
„libero" și cu Sameș și Bădin 
necruțători. Rezultatul de e- 
galitate înregistrat în final 
pare firesc. Și normal. Și a- 
ceasta nu privind lucrurile 
doar prin prisma clasamentu
lui. Dimpotrivă! Așa cum 
s-au petrecut evenimentele în 
teren, cele două echipe merită 
doar cîte un punct. Deși, re
petăm, Jiul putea cîștiga...

Arbitrul C. Ghemingean ‘ 
(București) a condus cu gre
șeli următoarele echipe : ■ 
JIUL: Ion Gabriel — STOC
KER, Tonca, GEORGESCU, 
Dodu — COTORMANI (Ur- 
meș), LIBARDI — Stan, MUL- 
TESCU, Rozsnai, Naidin ; 
,.U“ CRAIOVA : Manta — 
NICULESCU, Bădin, Sameș, 
Velea — STRÎMBEANU, Ivan 
(Niță) — ȚARĂLUNGA, 
Oblemenco (Bălan), Marcu.

REZULTATE TEHNICE
SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA 
DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 
„U“ CLUJ — C.F.R. CLUJ 
JIUL — „U“ CRAIOVA
F.C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU 
A.S.A. Tg. MUREȘ — C.S.M. REȘIȚA 
S.C. BACĂU — U.T. ARAD
FC. CONSTANȚA

C L A
„U“ Craiova 
Dinamo 
C.F.R. Cluj 
F.C. Argeș 
Steaua 
S.C. Bacău 
Jiul

8. F. C. Petrolul
9. Steagul roșu

10. Rapid
11. C.S.M. Reșița
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F.C.
S

„U“ Cluj
F.C. Constanța
A.S.A. Tg. Mureș 
U.T. Arad
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și cravate 
roșii!

înainte de începerea me
ciului Jiul — „U" Craiova, 
la ieșirea celor două echipe 
din cabine, un grup de pio
niere de la Școala qenerală 
Vîrvoru de jos (Dolj) au o- 
ferit căpitanilor celor două 
echipe, Gheorghe Mulțescu 
■ Jiul) și Ion Oblemenco („U“ 
Craiova), buchete de flori și 
'cîte o cravată purpurie, a- 
cordîndu-le totodată titluri 
onorifice de comandanți ai 
unității de pionieri respecti
ve.

Un gest frumos, apreciat 
de components ambelor e- 
chipe...

Scor 
concludent 

în întilmrea 
echipelor de 

tineret-rezerve
Partida dintre echipele de 

tineret - rezerve ale clubu
rilor Jiul și „U“ Craiova a 
dat cîștig net de cauză for
mației antrenate de Tiberiu 
Szabo. Tinerii fotbaliști de 

t Jiul au controlat în per- 
nanență „ostilitățile" meciu- 
ui, au fost de departe mai 
uni, cîștigînd pe merit, la 

in scor concludent : 3-0
2-0).

Golurile au fost înscrise, 
pe rînd, de către Dănilă, 
Papadachis și Kostyal. De 
remarcat faptul că portarul 
Văduva (Jiul) a apărat o lo
vitură de la 11 m.

In această partidă, Jiul a 
aliniat următorul „11" ; Vă
duva — M. Popescu, Cătuț, 
Luca, Sava — Cormoș (Fa
ur), Papadachis — Boloș, 
Kostyal, Caramalis, Dănilă.

I____________

Lupte libere

Etapa județeană a campiona
tului national de tineret

Sala de sport „Jiul" din Pe- 
trila a găzduit, în ziua de 13 
mai, etapa județeană a cam
pionatului republican de lup
te libere rezervat tineretului, 
la care au participat cei mai 
talentați luptători aparținînd 
școlilor sportive din Deva și 
Petroșani precum și cei de la 
asociațiile sportive Construc
torul Hunedoara și Jiul Pe- 
trila.

Forma excelentă a unora 
dintre concurenți, în special 
a juniorilor mari care acti
vează în divizia școlară sau 
în echipe de divizia A, nu a 
făcut altceva decît să ofere 
celor prezenți întreceri deo
sebit de spectaculoase și de 
bun nivel tehnic. In rîndul 
partidelor care ni s-au părut 
ca fiind cele mai disputate .se 
însepiu. cele de la categoria . 48 
kg. dintre vicecampionul din 
acest an Ion Corbei de la 
Școala sportivă Petroșani și 
Viorel Liță (Constructorul Hu
nedoara), clasat și el pe locul 
patru la finala de juniori ca 
și întîlnirea dintre Ion Șer- 
ban (Școala sportivă Petro
șani) și Grigore Gheorghe 
(Constructorul Hunedoara), 
ambele întîlniri cîștigate pînă 
la urmă de luptătorii hunedo- 
reni însă după ce au trecut și 
ei prin mari emoții...

Cele zece titluri de campioni

. județeni au fost împărțite in 
număr egal — cinci au fost 
cucerite de luptătorii Văii Jiu
lui și cinci de către cei de la 
Constructorul Hunedoara.

Iată pe cei zece campioni 
județeni de tineret pe 1973 : 
categoria 48 kg : VIOREL LI- 
ȚA; categoria 52 kg: GHEOR
GHE GORJAN; categoria 57 
kg : GHEORGHE GRIGORE ; 
categoria 62 kg: AUREL 
GORJAN — toți de la Cons
tructorul Hunedoara ; catego
ria 68 kg: DOREL TAMAȘ; 
categoria 74 kg : TEODOR PE
LAN ; categoria 82 kg : GRI
GORE DURLA, toți trăi de la 
Școala sportivă Petroșani ; 
categoria 90 kg: MIHAI PO
PA, Constructorul Hunedoa
ra ; categoria 100 kg: NICO
LAE ȘTEFĂNESCU și cate
goria + 100 kg : EMIL COS
TAS, ambii de la Școala spor
tivă Petroșani.

In afara cîștigătorilor men
ționați mai sus, la finala pe 
țară — care va avea loc, la 
începutul lunii iunie a.c., la 
Timișoara— vor participa și 
Ion Corbei și Ion Șerban, 
clasați pe locul secund, deoare
ce conform regulamentului la 
categoriile respective numă
rul de sportivi a fost mai ma
re, adică cîte șapte la fieca
re categorie.

S. BALOI
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TELEX ■ TELEX Si TELEX
BUDAPESTA 14 (Agerpres).

— La Budapesta a început un 
concurs internațional de pen
tatlon modern la care partici
pă sportivi din mai multe 
țări, printre care și România.

Prima probă — cea de că
lărie — a fost cîștigată de ma
ghiarul Moczar (a realizat 
timpul de l’49”2/10), urmat 
de sportivul român Marian 
Cosmescu (l’50”l/10), france
zul Quenquen (l’51”2/10) și 
maghiarul Siji (l’51”9/10).

MOSCOVA 14 (Agerpres).
— In cadrul turneului inter
național masculin de volei, 
organizat la Moscova cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de 
la înființarea clubului Ț.S.K.A.,’ 
echipa Steaua București a în

trecut cu scorul de 3—2 for
mația Honved Budapesta. In 
partida derbi a competiției, 
selecționata studențească a 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—1 e- 
chipa Ț.S.K.A. Moscova. Intr-un 
alt joc, Dukla Praga a dispus 
cu 3—0 de formația Legia 
Varșovia

CIUDAD DE MEXICO 14 
(Agerpres). — Deși lipsită de 
aportul celebrului Stan Smith, 
echipa de tenis a. S.U.A. s-a 
calificat în finala zonei ame
ricane a „Cupei Davis", ' în 
care va întîlni formația Chile

In semifinala zonei, desfă
șurată la Ciudad de Mexico 
cu selecționata Mexicului, te? 
nismenii americani au termi
nat învingători cu scorul de 
4—1.-

La un pas de... 
o noua victorie

36—27
34— 25
27— 19
35— 20
30— 18
24— 27
31— 31
17—22
29—18
23—21
25— 30
21—35
20— 27
28— 36
21— 31
23—37 

mai)
— Jiul; „U“ Craiova 
F.C. Argeș : Dinamo

E N T 
11 
12
9

11
9
9
9
8
7
6
6
7
6
9
5
4

ETAPA VIITOARE (miercuri
,-,U" Cluj — Steaua ; Steagul roșu —

— Sportul studențesc ; S.C. Bacău
— A.S.A. ; U.T.A. -— C.F.R. Cluj ; Rapid —- F.C. Constanța ;
F.C. Petrolul — C.S.M. Reșița

In mod cert, 
le" 
nit 
de 
va 
lui 
duminică, la Sibiu, 0-0, în 
compania uneia dintre revelați
ile campionatului actual, jus
tifică încă o dată 
firmație.

...Chiar dacă, în 
mente, gazdele au 
toria, o bună parte 
dominarea a aparținut ruqbiș- 
tilor din Petroșani, datorită u- 
nei evidente superiorități tac
tice. Alimentat fiind cu nume
roasele baloane talonate de 
Ortelecan sau „culese" de 
Florin Constantin, Bărgăunaș 
și-a servit cu abilitate troica- 
rii, din rîndul cărora tînărul 
Dumitru Florian a jucat exce
lent, confirmînd încrederea a- 
cordată de antrenorul său țjrin 
titularizarea în formația de 
bază.

La una din multele poziții

„cincis,prezece- 
studenților mineri a reve

la o formă mai apropiată 
aceea care a lansat-o cînd- 
în fruntea ierahiei rugbiu- 
nostru. „Egalul" obținut 

la Sibiu, 0-0,

această a-

unele mo- 
forțat vic- 
a timpului

avansate ale oaspeților în ju
mătatea de teren a adversaru
lui, un balon ajuns la Burghelea 
este bine jucat de tînăra ari
pă a studenților și numa: o 
bîlbîială a lui Lomotă. in'erp-us 
în linia de treisferturi, privea
ză studenții de man area unui 
essai la centru (min. 32).

După pauză. Știința prestea
ză un joc tehnic, punctat pe 
alocuri de veritabile demon
strații tactice, ce stîrnesc ro
pote de aplauze. Cu toate a- 
cestea partida își menține pu
ternica notă de luptă electri
zantă, „eroi" fiind înaintașii 
teamului oaspete al căror 
calm, uneori exagerat chiar, a 
anihilat încercările repetate 
ale omologilor sibieni de a 
străpunge o defensivă organi
zată. Finalul partidei aduce 
față în față două echipe cu 
intenții sinonime, dar cu încer
cări de 
In timp 
ritorial, 
lansează
de viguroase, stopate însă u- 
neori din fașă chiar de arbi
trul bucureștean Rene Cliiriac 
care în rest s-a achitat cu 
brio de sarcina avută.

Un sincer bravo echipei din 
Petroșani, care prin acest re- 
iSLX' '................

tonul fruntaș! ----
. Oaspeții au aliniat în partida 

de la Sibiu următorul 
Dinu, Ortelecan, Talpă — 
roe, Ștefan — Băltăreții 
rin Constantin, Lomotă 
Bărgăunaș, Fălcușanu, Dumi
tru Florian, Abribula, Stăncu- 
lescu, Burghelea - Martin.

In continuare, Știința Petro
șani va primi vizita echipelor 
Rulmentul Bîrlad și Dinamo 
București.

Nicolae LOBONȚ

nu se putea 
ciștiga !

sur- 
tlne- 
Jiul 
divi

a le realiza diferite, 
ce gazdele domină te-

Valeriu Fălcușanu 
contraatacuri destul

Minerul
Divizia B

XV :
Mo-
Flo-

Campionatul
Arena „Constructorul" din 

Hunedoara a găzduit etapa ju
dețeană a campionatului de 
calificare pentru divizia A la 
popice. La această întrecere, 
au fost prezente trei echipe, 
respectiv Aurul Brad, Parîn- 
gul Lonea și Constructorul Hu
nedoara. Starea grea a piste
lor de concurs n-a convenit 
reprezentanților municipiului 
nostru, care-au ocupat locul al 
doilea, primul fiind cucerit de 
localnici (cu 4 629 p.d.).

Dar la etapa I, interjudețea-

nă, va participa și echipa Pâ- 
rîngul Lonea, întrucît federa
ția de specialitate a hotărît ca 
județul Hunedoara să

P o pice
cu două echipe în

parti-

etapa
de 5

cipe 
următoare. Tot în ziua 
mai a.c. au participat și fe
tele la etapa județeană care 
a avut’ loc pe arena „Vîscoza" 
din Lupeni. dar s-au întrecut 
numai jucătoarele de la aso
ciația Vîscoza Lupeni, deoa-

rece în județul nostru nu mai 
există o altă echipă feminină 
de popice.

Rezultatul final obținut de 
cele șase jucătoare (2 136 p.d.) 
e bun, însă pentru ca echipa 
să poată promova în rîndul 
celor mai bune din țară, în 
„calificările" ce vor urma ele 
trebuie să mai realizeze ase
menea performanțe, știut fiind 
că vor avea de susținut me
ciuri numai pe arene neutre.

Agronomia 
Cluj 3-9

B. STAICU

Derbiul seriei s-a desfășu
rat la Lupeni, unde fosta di
vizionară A, Agronomia Cluj, 
cu o formație mai robustă 
și cu o tactică adecvată, a 
tranșat în favoarea ei rezul
tatul meciului. Aceasta și cu 
un oarecare ajutor din partea 
arbitrului Dan Oprișan, care 
este delegat la Lupeni de 
fiecare dată cînd Minerul 

. joacă în compania unei echi
pe clujene (I!)

Punctele au fost marcate 
de Precup pentru Minerul și 
de Balint pentru Agronomia.

Nu mai constituia o 
priză pentru nimeni că 
rele handbaliste de la 
care activează (incă) in 
zia B, se întorceau • din de
plasare... cu un sac de go
luri primite de la adversa 
re. Acest lucru devenise ce
va obișnuit, atît pentru ele 
cît și pentru cei ce se o- 
cupă de pregătirea acestei 
formații.

— Nu-i nimic — spuneau 
„drucherii" echipei, 
fetele noastre vor 
toate meciurile și astfel 
pă de retrogradare...

Intr-adevăr, o rază 
speranță se ivise cind 

două săptămini în urmă han' > 
balistele din Petroșani cîști- 
gaseră acasă in fața Tebei 
Arad cu scoru! de 7-1. După 
acest meci se întrevedea un 
reviriment, o mai bună evo
luție a lor, îndeosebi pe te
ren propriu.

Dar, după cum vom vedea, 
revirimentul nu s-a mai 
produs. Și asta numai din 
vina lor. Astfel, în partida 
disputată duminică diminea
ța, pe terenul Școlii sporti
ve din compa
nia echipei Constructorul Ba
ia Mare, elevele prof. Peter 
Mara au fost de nerecunos
cut. Ele au acționat fără 
vlagă atît in apărare cît și 
în atac, făcînd aproape „fi
gurație" pe teren. Desigur 
că de această situație au 
profitat oaspetele care, fă
ră să strălucească, au dat 
dovadă de mai multă ambi
ție în joc, au speculat aproa
pe fiecare greșeală a adver
sarelor. De la început, 
handbalistele din Baia Mare 
au luat conducerea pe care 
n-au mai cedat-o pînă la 
sfîrșitul meciului. Rezultat 
final : 15-4 (8-3) în favoare, 
lor.

De remarcat faptul că lo
calnicele n-au fost în stare 
să marcheze în repriza se
cundă decît un singur gol ! 
Și asta pe propriul lor te
ren !

Prin această nouă înfrîn- 
gere, formația Jiul și-a iro
sit ultima șansă de supra
viețuire în divizia B de 
handbal, fiind candidată si
gură la retrogradare.

Cele mai eficace jucătoa
re de la Baia Mare au fost: 
Sepeși (4), Tomanișca (4) 
și Pintea (3). De la Jiul : 
Mirea (2), Tudor și Mesza- 
roș sînt autoarele celor 
tru qoluri.

Bun 
către 
Sibiu.

Acasă 
cîștiga 

sca-

de
cu

pa

arbitrajul prestat 
Otto Leîkepp

de 
din

T. OLTEANU

Devansată cu o zi, întîlni
rea dintre Știința Petroșani și 
Cimentul Tg. Jiu disputată 

sîimbătă la Aninoasa, pe un 
teren alunecos, a coincis cu 
o meritată victorie a gazde
lor la scorul de 3—0. Rezul
tatul obținut este cu atît mai 
prețios cu cît el survine în 
momentul cînd echipa stu
dențească, după două înfrîn- 
geri consecutive în deplasa
re, se plasase undeva pe la 
subsolul clasamentului...

Referindu-ne la aspectul 
întîlnirii, putem spune că în 
mod neașteptat o bună parte 
din prima repriză a aparțmut 
oaspeților care au atacat cu 
mult curaj, fiind de multe 
ori la un pas de a înscrie.

In acest răstimp, studenții 
s-au pus greu pe picioare, au 
greșit multe centrări și... au

Fotbal, divizia C
Știința - Cimentul Tg. Jiu 3-0

ratat cîteva ocazii deosebit de 
favorabile. A venit însă repriza 
secundă cînd studenții au e- 
voluat de astă dată cu mare 
ambiție și cu mai multă lu
ciditate. Ei au luptat pentru 
fiecare minge, au acționat în 
tr-un permanent spirit ofen 
siv, reușind să se impună și 
să domine cu autoritate, obli 
gîndu-i pe oaspeți să apeleze 
la un joc strict de apărare

Iată și cîteva faze mai in 
teresante din această parti
dă : în minutul 2, portarul

Șerban de la Cimentul scapă 
balonul din mină șt Gruia, 
atent, înscrie nestingherit în 
min. 4, la un atac bine con
ceput al oaspeților, Ciucă ra
tează de la numai 3 rnetri ; în 
minutele 8 și 9, portarul Bo- 
gheanu de la gazde salvează 
în ultimă instanță : in min. 
27, același Ciucă trage în bra
țele portarului Științei ; în 
min. 44, Nădășan dm ooziție 
favorabilă expediază balonul 
pe lîngă bară.

La reluare, în min. 55, A-

lexandroni șutează în bară ; 
în min. 61, tot Alexundroni 
transformă impecabil o lovi
tură de pedeapsă ; în min. 75, 
fundașul Rusu șutează puter
nic de la 20 metri in plasa 
porții oaspeților \eelasi ju
cător trage în bară în min 
80, pentru ca peste două mi
nute să-I imite Faur Arbitrul 
Gheorghe Cojocaru din Dro- 
beta Turnu Severin a condu- 
următoarele formații • ȘTI
INȚA : Bogheanu - Riseoță. 
Rusu, Zăvălaș, Burnete —

Grizea, Nădășan — David, 
Gruia (Faur), Ștefan, Alexan- 
droni. CIMENTUL: Șerban 
— Popa, Dovlete, Piăvichea- 
nu, Ularu — Anghelescu 
(Voinic), Grofu — Ciucă, Zui- 
că, Percea, Pisaru (Enciu).

P. S. In ziua de 30 mai, e- 
chipa Știința va întîlni pe te
ren neutru (probabil la Sibiu) 
în cadrul „Cupei României" la 
fotbal pe divizionara A, Steaua- 
Avem convingerea că elevii 
prof. Gheorghe Irimie se vor 
pregăti cu toată seriozitatea, 
că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a trece cu succes 
acest dificil examen.

C. MATEESCU

Venită la Lupeni cu dorin
ța de a-și lua revanșa pentru 
înfrîngerea din tur pe teren 
propriu, echipa din Teliuc a 
practicat de la început pî
nă la fluierul final un joc 
deschis, cu schimbări rapide 
din apărare în atac, hărțuind 
des apărarea echipei din Lu
peni. Numai că în acest meci 
elevii lui Th. Mihalache au 
jucat bine, au ținut seama de 
aproape toate indicațiile an 
trenorului, reușind, la capă
tul unui joc frumos, presărat 
cu numeroase faze spectacu
loase. să iasă învingători pe 
merit. In urma unei insisten

Minerul Lupeni — Minerul Teliuc 2-0
țe mai prelungite și cu o con
diție fizică mai bună, mereu 
primii la balon, mereu de- 
marcați, lupenenii au oferit 
duminică un joc tactic „cum 
scrie la carte".

Ceea ce le lipsește însă a- 
cum jucătorilor din Lupeni 
este coordonatorul de joc. In 
întreg turul acest rol i-a re
venit Iui Cristache care s-a 
achitat bine de toate sarcini
le de joc ce i se impuneau, 
însă în retur, „decorul" din

Lupeni este departe de a mai 
fi cel din toamnă. In acest 
meci, ca de altfel și în cele
lalte din această primăvară, 
mijlocul terenului a rămas 
mereu descoperit, Cristache 
rătăcind exact pe partea opu
să față de cea unde ar fi tre
buit să fie. Polgar a făcut tot 
ce-a fost posibil ea să acope
re „golul" din teren amintit, 
dar cum era și firesc nu tot
deauna a reușit. In ansamblu, 
echipa din Lupeni s-a prezen

tat bine, omogenă și dacă acum 
ar începe campionatul alta ar 
fi situația...

După ce atacanții echipei 
gazdă au ratat copilărește o- 
cazii cît... roata carului, prin 
Voicu (min. 3 de la 4 m... pes
te), Polgar (min. 11) și Cris
tache (bară în min. 25), Mol
dovan în min. 27 nu mai ra
tează și pecetluiește scorul 
reprizei : 1—0.

La reluare, poarta oaspe
ților este asaltată de mai aul-

te ori, dar golul nu vrea sâ 
„pice"... balonul ocolind pînă 
și poarta goală. In min. 78, 
la o fază frumoasă cu țesă
turi de pase spectaculoase, 
Lucuța este faultat clar în 
careu. Penalty-ul este execu
tat impecabil de Polgar și 
2—0.

A arbitrat în general bine 
Gh. Vitan din Craiova.

MINERUL : Șarpe — Rus, 
Șvedak, Burdangiu, Serafim 
— Cristache, Polgar — Voicu, 
Cotroază (min. 55 Turbatu), 
Lucuța, Moldovan.

V. MOLODEȚ



MARȚI, 15 MAT 1973 3

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I

(Urmare din pag. 1)

Fata morgana
de D. Solomon

U r mărind

MARGINALII

cate sigurăarmăturilor
de reducere a unor

materiale
(Urmare o-

ambii începători, 
locul „dispariției'' 
neîndemînatică și

Victorie 
Banița, 
echipai 
se caii.

aduce 
obtu- 

direc- 
și in

So- 
în- 
co
de 

ca-

cul- 
de 

Bu- 
sus

din pag. 1)

pretențios), 
i (sportiv 

Turcu 
unive'r- 

multă

i pa- 
i So- 
care

com- 
in-

a vedea pe 
a „prinde" 
fotografică 

liber și te
șeau n

i“ de

Recuperarea și reutilizarea
pen-
p.-in 

loea- 
și D

7 CONTRA 7" LA BANIȚA
sarilor. in înțelegere, proba de 
agricultură prevăzută în regu
lamentul adaptqt pentru sate, 
este înlocuită cu proba de bo
tanică, care aduce cea de a 
doua bilă albă pionierilor din 
Banița - pornind astfel cu un 
avans, față de colegii lor din 
Ponor cu două bile. De aici 
situația se echilibrează, apar 
forțe egale. Bilele albe și ne
gre alternează și de o parte 
și de alta, ca Ia o înțelegere 
bine pusă la punct. Proba ar
tistică fiind ultima nu mai pu
tea schimba soarta cîstiaăto- 
rului. Deconectați de tensiunea 
concursului, proba artistică a

fost „gustată" cu plăcere de 
publicul din sală.

Deși ambele echipaje 
primit bila albă totuși 
pregătiți 
care au 
folcloric 
din care 
locale : 
cui, sincronizate cu, strigături 
din folclorul nou. Au impresi
onat și prin costumele popu
lare - o adevărată comoară 
folclorică a locului. Ce a adus 
finalul concursului ? 
oentru echipaiul din 
fiind cel de-al IV-lea 
din Valea Jiului care 
fică oentru o etaoă superioa
ră. Me-ită felicitări copiii, feli-

au 
mai 

au fost cei din Ponor 
prezentat un moment 
local bine conturat 
n-au lipsit dansurile 

învîrtita. momîrlănes-

citări cadrelor didactice care 
au făcut totul în perioada pre
mergătoare pentru pregătirea 
concurenților, pentru asigurarea 
condițiilor de desfășurare a 
concursului în cele mai bune 
condiții. S-au evidențiat în 
mod deosebit pionierii Nicolae 
Arbore, Lucreția Jitea de la 
Școala generală Banița și 
Romița Drăgoi, Irina Crăciu- 
nescu de Io Școala generală 
Ponor, care au condus echipa
jele pînă la ultima probă cu 
multă competență. în final .pi
onierii și-au strîns mina prie
tenește, leqînd sincere priete
nii, solicitînd să se mai întîl- 
nească în scopul cunoașterii 
mai bine.

însemnare

I 
I

In mod frecvent se aude 
afirmația că teatrul și-a pier
dut spectatorii, publicul in- 
dreptindu-se spre forme mai 
facile ale artei, cu precădere 
divertismentul, 
spectacolul cu tarsa pseudo- 
polifistă „Fata morgana' 
Dumitru Solomon, prezentată 
pe scena Casei de 
tură din Petroșani 
Teatrul de comedie din 
curești, ipoteza de mai 
își dovedește inconsistenta ; 
sala arhiplină de spectatori 
și reacțiile prompte confirmă 
că omul e receptiv Ia mesajul 
teatrului. Succesul in teatru 
e condifionat de repertoriu și 
de interpretare, orice 
promis e sancționat prin 
diferență.

„Fata morgana" este o 
rodie polițistă de Dumitru 
lomon (scrisă în 1970) <
împinge situațiile comice pî
nă la grotesc și absurd din- 
tr-o necesitate caracterologi
că. Este o piesă moralizatoare 
cu evidente rădăcini în ope
ra Iui l.L. Caragiale. Autorul 
stăpînește cu virtuozitate ar
ta dialogului, personajele ti- 
pizîndu-se prin limba) și si
tuații. Dai ceea ce face din 
„Fata morgana" o piesă de 
succes este substanța ei con
temporană. transmisă, printr- 
un procedeu dramatic 
ales — farsa. Dispariția 
profesor universitar din 
mera sa de la un hotel 
provincie (unde venise 
tru a prezida o comisie 
bacalaureat) pune în alertă 
un ofițer de milltie și un pro-

curor, 
siți la 
cep o 
mică anchetă, întreruptă 
fel de fel de vizitatori 
re-l inoportunează cu inter
venții și plocoane pe mili
țian, socotinclu-l pe el profe
sor universitar Sintem in 
plină farsă care dă prilejul 
lui Dumitru Solomon să ta

xă o caricatură voioasă, pli-

bine 
unui 

ca- 
din 

pen- 
de

nă de nerv și haz, a obiceiu
lui „de a pune o pilă". A- 
ceastă bufonerie ia stîrșit prin 
apariția profesorului, fire in
transigentă și fără înclinații 
pentru acest nărav (foarte li
mitat de altfel, autorul por
nind de la niște cazuri neca- 
racteristice sistemului și chiar 
de aceea ridicole).

Dacă din punct de vede
re literar „Fata morgana" nu 
este ceva ieșit din comun, 
ea este o partitură, spectacu
lară de bună calitate. Piesa 
trăiește doar pe scenă prin
tr-o distribuție excepțională 
care sesizează nuanța, echivo
cul, caricatura lurie Darie 
(Fiii, otitei de politie) oferă 
un adevărat recital interpre
tativ în care cuvintui, mișca
rea, atitudinea se sincroni

zează desăvîrșit și convingă
tor. Este un rol complex și 
rezolvat cu măiestrie profe
sională Sanda Toma (Teo, 
procuror) este o parteneră de

/oc pe măsura lui lurie Da
rie, inteligentă, spontană, in
tuitivă. Dumitru Chesa 
pe scenă cu exactitate 
zitatea și prostia unui 
tor de hotel, lingușitor
sinuant, iar Vasilica Tasta- 
man, acrită cu larg regis
tru interpretativ in comedie, 
o cameristă insidioasă și in
cultă (Lucrefia Borgiar, une
le personaje, după cum se 
va vedea, sînt caricaturi is
torice). Deși într-un dublu rol 
de mică întindere (Castor și 
Polux, nepoți ai directorului, 
candidați la bacalaureat) 
George Mihăifă are o inter
pretare de compozifie excep
țională caracterizînd cu ma
re expresivitate personajele. 
Mihaela Buta (Diana), Mir
cea Șeptilici (Psepse) — perso
naj mărginit și ) 
Gheorghe Simonca 
semidoct), Nicolae 
(Lombroso, profesor 
sitar) își compun cu 
savoare rolurile caricaturale. 
Mihai Dorin, regizor al spec
tacolului, i-a dat piesei „Fa
ta morgana" (personajele se 
află într-un miraj perpetuu : 
cînd cred că și-au atins felul — 
bacalaureatul — el se înde
părtează) o valoare paraboli
că, cu trimiteri sociale preci
se.

„Fata morgana" în inter
pretarea actorilor de la Tea
trul de comedie din Bucu
rești este un spectacol sa
vuros, alert, de o înaltă ți
nută actoricească.

N« adresăm in primul rind 
corespondenților noștri loan 
Ciochină, Maria Opriș și Si- 
mion Plăiniceanu din Uricani. 
N-am mai primit corespon
dențe de la dînșii de mai bi
ne de două luni. Ultimele scri
sori semnate de tovarășul 
Ioan Ciochină, spre exemplu, 
ne-au sosit cu întîrziere din 
care cauză nu le-am putut va
lorifica prin publicare. Ne-au 
fost totuși folositoare prin va
loarea lor documentară.

Ne-ați scris, vrem să spu
nem că ne-ați obișnuit, tova
rășe loan Ciochină cu repor
taje bine realizate, bogate în 
fapte concrete. Reportajele, 
v-au adus mențiunea obținu
tă în cadrul recentului con
curs organizat de redacție. 
Ați abandonat oare tocmai re
portajul și ați trecut Ia însem
nări de mai mică importanță, 
mai comod de realizat ? Sin
tem siguri că știți cum vrem 
să fie răspunsul pe care-1 aș
teptăm de Ia dv. Faptic, adi
că să constea în... reportaje des
pre oamenii situați prin fap
te în fruntea colectivului mi
nei Uricani. Scrieți-ne și des
pre „faptul cotidian", adică 
informații, însemnări etc. dar, 
ca să le putem publica nu scă- 
pați din vedere timpul util de 
sosire la redacție a trimiteri
lor.

Ultimul reportaj primit de 
la tovarășul Simion Plăini
ceanu a fost • cel intitulat 
„Brigadierul — factor activ 
în realizarea sarcinilor de 
plan ale brigăzii". Era vorba
în el despre brigadierul Au
rel Șoșoi, fost „elev" al cu
noscutului brigadier Constan
tin Grădinarii. Am reținut din 
relatarea care v-a făcut-o bri
gadierul că „fiecare rotiță a 
brigăzii, fiecare om, trebuie 

stjp ce are de făcut și să-si 
facă datoria". Așa este' Dar 
în brigada minerului Aurel 
Șoșoi cum funcționează roti-

țele — oameni și care sînt re
zultatele muncii lor ? Ce rol 
a avut brigadierul în acest 
sens ? Vă sfătuim, deci, să 
stăruiți mai mult asupra fap
telor concrete caracteristice 
pentru munca unui brigadier, 
a unei brigăzi.

Intr-o notiță ce însoțea li
nul dintre materialele trimise 
redacției, tovarășul Dan Preo- 
teșescu, de la Fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan scria : ,.mi- 
ați dat un sfat prețios. Voi 
ține cont de el și vă voi scrie 
despre oameni și fapte 
fabrică, adică despre 
concrete de la locul 
muncă". Intr-adevăr, așa 
procedat în cele mai

x cazuri și rezultatul 
tot 
un 
tă.
în
Exemplu. In loc să ne relatați 
itinerarul parcurs și impresi
ile culese de grupul de tineri 
de Ia F.S.H. care, între alte 
obiective turistice cu prilejul 
excursiei făcute, a vizitat și 
Peștera Muierii ați preferat 
să ne furnizați o descriere 
foarte sumară a peșterii care 
bineînțeles nu era necesară. 
Aceeași observație în esență 
și ci privire la coresponden
ța despre împlinirea a 350 de 
ani de Ia nașterea lui Miron 
Costin. Perseverați deci pe 
calea cea bună.

Pe tovarășul Constantin 
Manolache din Lupeni, îi in
formăm că ne-am propus să-i 
facem o vizită acasă, adică la 
blocul 200 pentru 
viu si. eventual, 
și într-o imagine 
„popicăria în aer 
renul de volei cu 
tru arbitru" . realizate 
contribuția voluntară a 
tarilor din blocurile 200 
4.'

din 
fapte 

meu de 
. ați 

multe 
a fost 

concret: vi s-au publicat 
reportaj și. o coresponden- 
Dar, ceva vă atrage totuși, 
continuare, spre., general.

T. S.
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firesc o constata- 
de lucrări minie- 

va crește.

O pensulă 
și vopsea...

rămase...

Verdele frunzelor, albul în
miresmat al florilor, peluze
le de iarbă din parcuri și 
scuaruri se adaugă la efortu
rile gospodărești pentru a da 
o față cît mai primitoare o- 
rașului. Cu atît mai mult 
contrastează, pe acest fond, 
unele „pete“, perfect vizibile, 
dar... nevăzute de cel în cau
ză : este vorba de „panourile 
publicitare" amplasate în 
diferite locuri și 
orfane.

...In piața Victoriei, lingă 
stația de benzină este un pa
nou de reclamă al A.D.A.S. 
Săracul de el, pentru că, 
probabil nu e „asigurat" îm
potriva murdăriei și ruginei, 
a ajuns într-o stare sordidă, 
o adevărată ruină. Oare to
varășilor de Ia A.D.A.S. nu 
Ie c... cumva cu așa recla
mă ? Doar s-a inventat pensu
la și vopseaua de mult... 
De ce nu recondiționează a- 
cest panou ? Alături, o hartă 
turistică a municipiului — 
aviz filialei O.J.T. — așteap
tă și ea recondiționarea, ca 
și completarea rețelei de po
pasuri turistice menționate 
pe hartă și cu noul motel 
Gambrinus. Și, încă ceva : o 
asemenea hartă turistică nu 
ar strica să fie afișată și în 
gară, pentru nevoile sutelor 
de turiști care vin în Vale 
cu trenul.

Intr-o „suferință" asemănă
toare, de părăsire, de neîngri- 
jire se află și panourile cu... 
PRACTICAREA SPORTULUI 
— strada Institutului și alte
le...

Oare proprietarii respecti
velor panouri au uitat de 
rostul acestora, că pe lingă 
altele sînt și obiecte 
nament ale străzilor 
Ini ?

de or- 
orașu-

Șl. PUIlt

' ' '*■■■. I; ' ■ ■' ■;

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

*7

Pregătiri pentru 
producția de aparate 

și recepționarea 
programelor 

de televiziune 
în culori ryi^iî

Ce va urma
după un „ultim**

telor va merge strună. 
Altminteri, după „ultimul" 
avertisment, cine știe r,e va 
mai urma ?

avertisment ? Peronul stației

La criticile ziarului sem
nalate în nota „Cumpără
torii în prăvălie, vînzătorii 
în magazie", publicat în nr.
7265 din 14 martie a.c. con
ducerea C.L.F. Petroșani 
ue-a informat despre măsu
rile luate pentru lichidarea 
iv-i iunsurilor privind servi
rea civilizată a populației. 
Astfel „cele relatate despre 
unitatea legume și fructe 
nr. 38 Petrila au fost juste: 
ca atare prin decizia nr. 
47/1973 colectivul de lucră
tori din unitate a fost sanc
ționat cu un ultim avertis
ment. De asemenea, artico
lul a fost prelucrat cu toți 
«alariații noștri"

Aceeași conducere ne-a 
răspuns și la semnalele cri
tice din articolul „Aici e 
Petroșani, nu București" a- 
părut. în „Steagul roșu" nr.
7266 din 15 martie a.c. Iată 
„secretul" pungilor de hîr- 
tie care „nu se dau gratuit 
decît la mărfurile ce depă
șesc contravaloarea unui ki
logram de pungi (4,50 Iei). 
Dacă mărfurile cumpărate 
nu depășesc această sumă, 
punga de hîrtic 
de cumpărător, 
nea, se plătește 
rător ambalajul
lenă și plasă". Pentru neres- 
pectarea celor de mai sus, 
șeful unității nr. 47 Petro
șani, tovarășul Stan Gheor
ghe... „a fost sancționat cu 
avertisment avind vina de 
a nu fi instruit vinzătoarea 
care era practicantă"

Credem că la unitățile 
respective, cît și la altele ce 
pot învăța din „necazurile" 
acestora, activitatea le des 
facere a legumelor fruc

C.FJL Petroșani
va fi

iluminat
corespunzător I

Printre preocupările de ma
re actualitate ale specialiștilor 
noștri în domeniul electronicii 
se numără și pregătirea unei 
viitoare producții românești 
de aparate pentru recepționa- 
rea programelor de 
ne în culori.

In acest context se 
crearea în atelierele 
tului de cercetări electronice a 
unor componente principale 
ale unui astfel de televizor. 
In baza acestor realizări, spe
cialiștii au ajuns 
că, începînd din 
industria noastră 
tate va putea să 
piesele de ferită 
aparatului pentru televiziunea 
în culori.

televiziu-

înscrie și 
institu-

la concluzia 
anul 1974, 

de speciali- 
asigure toate 

necesare

se 
Do 
de 
din

plătește 
aseme- 
cumpă 
polieti-

La scurt timp după apariția 
articolului „Fără asta nu se 
poate" (Steagul roșu nr. 
7284), ing. Victor Iloiu, șeful 
stației C.F.R. Petroșani ne 
răspunde : „începînd din anul 
1970, stația noastră consti
tuie un întreg șantier de lu
crări și sistematizări, în ve
derea electrificării secției de 
circulație Petroșani — Min
tia. A tost scoasă o linie de 
primire-expediere a trenuri
lor, pentru a se crea gabarit 
între linii, în vederea plantă-

a
a 
a 

fost nevoie de riparea tutu
ror liniilor în vederea creării 
acestui spațiu cu care oca
zie, în fiecare zi, avem cite 
o linie închisă, cu restricție 
de viteză.

Cu toate că aceste lucrări 
ne-au diminuat cu mult capa
citatea de circulație, trebuie 
să faceib față la același vo
lum sporit de trafic de măr
furi. Datorită închiderii de li
nii zilnice, se schimbă și 
linia de garare a trenurilor, 
fiind obligați să avizăm pu
blicul călător prin stația de 
amplificare de la biroul de 
informații.

Pentru a nu mai crea gre
utăți publicului călător io a- 
ceastă situație, am luat mă
suri de iluminare a peronu
lui in mod corespunzător, iar 
acceleratul 242 să gareze la 
linia 3. după riparea acestei 
linii"

rii stîlpilor de susținere 
liniei de contact. Pentru 
executa această lucrare.

Alexandru loan Cuza
(Urmate din pag. 1)

A. I. Cuza a avut un sfirțit trist 
intre străini, la hotelul Europa 
din Heidelberg, insă in taro 
sa, pe care a slujit-o și a iu- 
bit-o cu atîta dragoste, marele 
om politic și patriot Alexandru 
loan Cuza nu a fost uitat nicio
dată, încrustîndu.și numele 
prin diamantul faptelor ca 
participant activ la revoluția 
burghezo-demoeratică de la 
1848 din Moldova si domn aj 
Unirii, ca un militant de seamă 
pentru făurirea statului român 
modern. O expresie grăitoare 
a prețuirii de care s-a bucurat 
din partea maselor populare

domnul Unirii a constituit-o 
ceremonia inmormintării sale 
la Ruginoasa, in părrrniul sfînt 
al patriei, ceremonie la care 
au participat aproximativ 
10 000 de reprezentanți ai tu
turor păturilor sociale. „TOT 
CE ARE ROMÂNIA MA! NO
BIL Șl MAI GENEROS - scria 
într-un ziar al vremii - S-A 
AFLAT ACOLO PENTRU A-l 
FACE ULTIMELE ONORURI 
DOMNULUI IUBIT- ,

Peste decenii, o altă gene
rație avea să desăvîrșească 
opera începută de Alexandru 
loan Cuza prin întregirea ac- 
»n|uî Unirii. Ia Alba lulia în 
1918.

(Agerpres)

NOUL MERS AL TRENURILORmulente, procedeul nu s-a 
bișnuit să se aplice datorită 
„gradului ridicat de dificultate 
care constă în urmărirea scrip
tică a acestor economii reali
zate".

Poate că pînă la urmă se va 
găsi o modalitate care să de
termine o schimbare în bine 
a situației existente, care să 
facă din acțiunea de recupera
re a armăturilor o problemă 
de interes mai larg. Pentru că 
eficiența extinderii acesteia es
te evidentă. Nu este normal 
deloc ca cineva să se mulțu
mească numai 
rea în scripte a 
ținute, la voia 
recuperările de

se desprinde 
re : volumul 
re, de investiții, 
Cheltuielile pentru armături se 
vor mări și ele. Deci, necesi
tatea reducerii prețului de cost 
prin recuperarea și reutjlizarea 
a cît mai multe armături 
evidentă.

La cele două exploatări 
și la Centrală am aflat că 
plan de recuperare bine deter
minat nu există. Dar gradul 
minim de recuperare trebuie 
realizat. Și acest lucru se va 
putea face numai printr-o im
pulsionare a acestei acțiuni, 
printr-o angrenare maj puter
nică .a unor echipe doj-munci- de cele mai..muH«>,4iWW re_ 
to'ri speciali/afi in lucrări di? . Țțectă adevărata stare-de lucruri 
răpire. Iar cei doi-trei oameni 
«te‘-4a-”s«fcttnire 'care se ’ ocupă 
cu asemenea probleme - să nu 
mai fie luați pentru a efectua 
alte munci. Poate că se vor 
obține rezultate mai bune da
că s-ar reveni la o practică 
mai veche, la stimularea mun
citorilor cuprinși în 
acțiune de recuperare, prin a- 
cordarea unor prime. In mo
mentul de față la nici o explo
atare nu este aplicată o pîr- 
ghie de cointeresare a salaria- 
ților în acest sens. Cu toate 
că pentru economii de materia-1 

• le există o reglementare legică 
care face posibilă — după cum 
am aflat de la biroul de pro
gramare, pregătire, urmărire a 
planului de la mina Dîlja 
acordarea unor asemenea sti-

este

ca 
un

această

Factorii vizați să 
recepție

(Urmare din pag. 1)

cu consemn a- 
realizărilor ob- 
întîmplării, la 
armături, care,

— crez.înd că astfel ne.-aui fă- 
ăttf" datoria df'Tste nevoie 
de redarea acestor materiale 
cit mai repede posibil scopului 
în care au fost create. '

Va trebui ca fiecare munci
tor sau cadru tehnic să 
pătruns de jdeea că aceste 
teriale, odată recuperate 
reuțilizate reprezintă importan
te surse de economii. Iar mun
ca politică și organizatorică es
te necesar a se intensifica, 
pentru a întări spiritul gospo
dăresc al fiecăruia, mergîn- 
du-se pe ideea neadimiterii nici 
unui rabat de la gospodărirea 
rațională a acestor armături, 
ajungîndu-se pînă la elimina
rea celei mai mic.i risipe de 
mijloace materiale.

freacă 
I

fie
ma-

Și

<

A

însemnate îmbunătățiri aduse legăturilor feroviare 
dintre municipiul nostru și alte orașe ale tării

♦ Accelerat „de zi“ de la Deva spre Bu curești. ♦ Accelerat
direct Craiova Cluj
vara pînă la litoral.
In noaptea de 2 iunie (ora

24) intră în vigoare noul 
mers al trenurilor, ediția 
1973—1974. Față de vechiul 
mers, cel nou pune în evi
dență însemnate îmbunătă
țiri în transportul călătorilor 
pe rețeaua căilor ferate 
Astfel, pe întreaga țară vor 
circula 106 trenuri în plus 
față de actualul mers (inclu
siv prelungirile de trasee), 

. un număr de 88 de trenuri
vor avea viteze maxime de 
120—140 kilometri pe oră ia.

♦

♦ Acceleratul „de noapte"
Linie electrică Sime ria

pentru perioada sezonului 
turistic de vară unui în
semnat număr de trenuri de 
lung parcurs li s-au prelun
git traseele pînă la Constan
ța — Mangalia.

Municipiul nostru consem 
nează în transportul feroviar 
al călătorilor cîteva... pre
miere : alături de accelera
tul de noapte (al cărui par
curs a fost prelungit din 
nou, pe perioada verii, pînă 
la litoral) a fost pus în cir
culație și un accelerat ..de

va circula
Craiova.

zi“, de la București la Deva 
și retur iar un alt accelerat 
va face legătura directă în
tre Craiova și Cluj trecînd 
prin Petroșani la ore foarte 
convenabile și scutind călă
torii de transbordări obosi 
toare. >

De asemenea, în 
perioadă va intra 

,în funcțiune linia 
Craiova — Simeria
mai jos orele graficelor nou
lui mers al trenurilor.

această 
complet 
electrică 
I Dăm

„In multe privințe, locata
rii au dreptate. Băile sînt de
fecte aproape la toate blocu
rile „F“. Sectorul I.G.L. in
tr-adevăr, face unele re| ra
ții dar lasă totul dărîmat, u- 
neori fac treaba pe 
Așa se întîmplă cu 
unde, atunci cînd 
I.G.L. desfundă o 
lasă toată mizeria scursă, pre- 
tinzînd ca oamenii să plă
tească curățirea în plus de 
suma plătită pentru desfun
darea propriu-zisă a conduc
tei, ceea ce nu-i drept. Repa
rațiile în spațiile comune e- 
fectuate de 
ționează de 
că scara e 
rată, numai 
de vină. Pe 
cei scandalagii îi vom chema 
în fața comitetului asociației 
iar în ultimă instanță le vom 
aplica rigorile legii. Cît pri
vește liftul, e adevărat' că e 
mai mult defect, dar liftieri 
sînt puțini, piese de schimb 
deloc, pe deasupra locatarii îl 
supraîncarcă, nu-1 folosesc 
conform instrucțiunilor".

— Ce ne puteți spune dec 
pre taxele reclamate 
tățeni ?

— H.C.M. Nr 1683 
că reducerile de care 
ciază salariații C.C.P. 
me reducerea curentului pen
tru uz casnic. încălzire, chi
rie. Unii cetățeni nu înțeleg 

că după statutul asociației de lo
catari, cu toții trebuie să plă

jumătate. 
subsolul, 
salariații 
conductă,

I.G.L. se recep- 
noi — așa că da- 
din nou deterio- 
unii cetățeni sînt 
aceștia cit și pc

de ce

specifi 
benefi 
și anu-

tească anumite taxe care a- 
jung la 8—10 lei de persoană 
pe lună, însumînd iluminatul 
casei scării, energia consuma
tă cu liftul, salariile persona
lului administrativ și alte di
verse cheltuieli ale asociației.

Noi nu avem personal pen
tru teren — și de aceea în fie
care lună se afișează taxele la 
toate blocurile, iar chiriașii 
trebuie să se prezinte pent'ru 
a le plăti. Cei care refuză sau 
întîrzie e normal să suporte 
majorări conform statutului, 
pentru fiecare zi de întîrziere.

— Lămuriți-ne întîmplarea 
cu jocurile de copii.

— Din greșeală acolo 
fost duse mai multe ; ca 
avem și pentru alte spații, 
luat jocurile care 
dublu exemplar — 
le-am lăsat.

★
Nimănui nu-i este

in ce condiții locuiește, 
atît mai mult consiliul popu
lar, asociația de locatari pre
cum și întreprinderile pres
tatoare de servicii pentru 
populație nu trebuie să trea
că cu vederea necazuri ale 
locatarilor ca cele dezvăluite 
mai sus. Fie că țin de compe
tența asociației de locatari, a 
consiliului popular sau a 
locatarilor înșiși, lipsurile ne
cesită o rezolvare urgentă — 
altminteri, în condițiile res
pective. oamenii pe bună 
dreptate reclamă ea neave
nite taxele ce se plătesc pen
tru deținerea unui aparta
ment.

Multe neajunsuri au o a- 
dresă precisă — I.G.L. Sec
ția Vulcan a I.G.L., al cărei 
șef este Iosif Moraru are o- 
bligația de a interveni prompt 
la solicitările locatarilor și 
mai ales acolo unde lucrează 
echipele de intervenție să-și 
lase o carte de vizită mai bu
nă decît' pînă acum.

După ce vom considera că 
a trecut timpul necesar eli
minării neajunsurilor semna
late de cetățeni vom reveni în 
același cartier.

PETROȘANI ;
(PLECĂRI SPRE SIMERIA) : 3,05 ; 

Acc. Buc. — Deva ; 6.47 : 7,55 ; 11,23 
Buc. — Deva: 11,34; 15.38: 18,40; 20,42: 
2,47 Acc. Cluj.

(PLECĂRI SPRE CRAIOVA) : 0,26 -
Acc. Buc.: 4,15 ; 9.17 personal Buc.; 16,28
— Acc. Buc ; 17,18 ; 19,10 Acc. ; 20.05 ;

PETROȘANI :
(SOSIRI DE LA SIMERIA) : 0.21 — Acc. 

Deva — Buc. (vara litoral); 1,00 : 6,15 :
9,01 — personal spre București; 11,14; 
16,23 — Acc. Deva — Buc. ; 17,10 : 19,05
— Acc. Cluj — Craiova ; 19,39 ; 22,10 :

(SOSIRI DE LA CRAIOVA) : 2,42
Acc. Craiova — Cluj; 6,00 ; 6,20 — Acc. 
Buc. — Deva : 7.49 ; 11,19 — Acc. Buc. — 
Deva : 18.30 — personal Buc.; 22.20 :

PETROȘANI :
(PLECĂRI SPRE LUPENI) 0,35 ; 5,02 ; 

7,25 : 11,40 ; 13,09 : 15,27 ; 18,04 ; 20,44 ;
(SOSIRI DE LA LUPENI) : 2,28 ; 6,40 ; 

9,10 ; 13,44 ; 15,25 ; 17,05 ; 19,50 ; 23,05.
Acceleratele menționate mai sus circulă 

după următorul grafic : Acceleratul „de 
zi" (nr. 242) pleacă din Deva la ora 14,23
— în Petroșani sosește Ia ora 16,23 (stațio
nează 5 minute), la 16,28 pleacă din orașul 
nostru, la ora 19,19 sosește la Craiova iar 
Ia Ora 22,02 sosește la București. Al doilea 
accelerat, „de noapte" (nr, 244) pleacă din 
Deva la ora 22,16 — la Petroșani sosește 
la ora 0,21 și pleacă la ora 0,26, ajungînd la 
Craiova la ora 3,26, iar la București la ora 
6,09 (de unde, în perioada verii își con
tinuă drumul pînă la litoral !). Cel de-al 
treilea accelerat (nr. 249/248) circulă pe 
traseul Cluj — Craiova, cu plecarea din 
Cluj la ora 14,02, sosirea în Petroșani la 
ora 19.05 (staționează 5 minute) de unde

19,10 și sosește/la Craiova la
6,25
Ace

pleacă la ora 
ora 21,59.

In sensul celălalt, acceleratul nr. 241 
pleacă din București la ora 0,33, sosește în 
Petroșani la ora 6,20 (staționează 5 minu
te), la ora, 6,25 are plecarea, iar la ora 8,17 
ajunge la Deva. (Vara, acest accelerat vine 
de la Mangalia !) ; al doilea accelerat 
„de zi“ (nr. 243) pleacă din București la ora 
5,40 dimineața, sosește la Petroșani la ora 
11,19 (staționează 4 minute) și pleacă la 
ora 11,23, iar la Deva sosește la ora 13,12. 
Cel de-al treilea accelerat (nr. 247/250) ce 
trece prin gara noastră, pleacă din Craiova 
la ora 23,52 — sosește în Petroșani la ora 
2,42 (staționează 5 minute), pleacă la ora 
2,47 și sosește la Simeria la ora 4,17, iar 
la Cluj la ora 7,42.

In dorința de a pune la îndemîna citi
torilor principalele date despre noul mers 
al trenurilor ce intră în vigoare în noap
tea de 2/3 iunie 1973, am prezentat unele ' 
prevederi din graficele de circulație, pen
tru a vă putea orienta în planificarea vi
itoarelor călătorii, încă înainte de intrarea 
în vigoare a mersului nou, ținînd cont că 
deja începe sezonul călătoriilor turistice. 
(Organele feroviare fac mențiunea că, în 
funcție de necesitățile șantierelor care e- 
xecută lucrările de electrificare a liniilor 
ferate, unele trenuri ca acceleratul „de zi“ 
Deva — București și acceleratul Craiova 

. — Cluj pot să aibă restricții de circulație 
sau chiar să nu fie puse în circulație 
decît cu aviz special, după necesități. A- 
cesta nu va afecta însă ansamblu] gene
ral al trenurilor, ci, doar cele două noi 
accelerate unele curse, pe distanțe 
scurte).

erau
unicatele

indiferent
Cu

Mica publicitate
VIND Wartburg 1 

iroșani. Telefon 1 165,
lux. Informații str. Ion Creangă 7 Pe- 
. între orele 10—18, Cocîrlă Mihai.

VIND Renault 10 M. Petroșani telefon 1522, după ora 16.

M. ȘTEFAN

■ ■ l

în atenția 
filateliștilor

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bogdan 
Constantin, eliberată de S.C.Ș.M. Petroșani. O declar nulă.

CARTIERUL 8 MARTIE. PETRil A.
Cti jucăriile in fața blocului, la soare... Foto : Ion LEONARD

Direcția generală a poștelor 
și telecomunicațiilor va pune 
în circulație mai multe emisi
uni filatelice, o parte dintre 
ele reflectînd principalele 

și manifestări în 
politic, social, eco- 

cultural și 
acestea I 
intitulată 
de 

înfățișează 
realizările 
oamenilor 
noastră.

Tematica 
de asemenea, lucrări 
erate 
de la 
democratică din 
unor memorabile 
din mișcarea muncitorească și 
socialistă, precum și a luptei 
antifasciste din țara noastră. 
Vor fi consemnate o sută de 
ani de la moartea domnitorului 
Al. I. Cuza, un veac de la 
nașterea matematicianului
Gheorghe Țițeica și a pictoru
lui Nagy Istvan.

In registrul aparițiilor pe 
acest an, sînt incluse, totodată, 
emisiunile filatelice „Colabora
rea cultural-economică inter- 
europeană", precum și aceea 
dedicată unor personalități ale 
culturii și artei românești.

reflect în d 
aniversări 
domeniile 
nomic, 
Printre 
colecție 
înainte

i științific, 
figurează o 
„Cincinalul 

termen", care 
pe cale grafică 

și angajamentele 
muncii din patria

filatelică cuprinde, 
consa- 

împlinirii a 125 de ani 
Revoluția burgliezo- 

România, a 
evenimente

(Agespres)
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VIENA 14 (Agerpres). — 

Luni, 14 mai, a avut loc, în 
capitala 
plenară 
19 state 
sultările 
reducerea trupelor și a arma
mentelor în Europa centrală, 
care au început la Viena, la 
31 ianuarie 1973.

In ședința de luni, desfășu 
rată sub președinția repre
zentantului Angliei, A FOST 
ADOPTAT UN ARANJA 
MENT CU PRIVIRE LA PAR 
TICIPANȚI ȘI LA PROCEDU 
RA REUNIUNII.

La consultările de la Vie 
na sînt prezenți reprezentam 
ții următoarelor state, parti
cipante potențiale la viitoa
rele acorduri și măsuri pri
vind reducerea trupelor și a 
armamentelor în Europa cen
trală i Anglia, Belgia, Cana
da, Cehoslovacia, Luxemburg, 
Republica Democrată Germa
nă, Republica Federală Ger
mania, Olanda, Polonia, U-

Austriei, o ședință 
a delegațiilor celor 
participante la con- 
preliminare privind

niunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii. De ase
menea, participă reprezentan
ții Bulgariei, Danemarcei, 
Greciei, Italiei, Norvegiei, 
României, Ungariei și Turciei.

Procedura adoptată pentru 
consultările de la Viena pre
vede că reprezentanții tutu
ror statelor participante au 
dreptul de a lua cuvîntul și 
de a prezenta documente în 
problemele aflate în discuție.

In cadrul reuniunii plenare 
din 14 mai s-a căzut de a- 
cord de asemenea, ca aran
jamentul privind participan
ții și procedura consultărilor 
preliminare să se aplice și la 
viitoarele negocieri referitoa
re la reducerea trupelor și a 
aranjamentelor în Europa cen
trală. TOTODATĂ, A FOST 
EVOCATA POSIBILITATEA 
INVITĂRII LA VIITOARELE 
NEGOCIERI ȘI A ALTOR 
STATE EUROPENE INTERE
SATE.

o

✓

ale sesiunii

■ țy

Sesiunea comitetului economic
al E. C. 0. S. 0. C

Intervenția reprezentantului României
NEW YORK 14 — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : In comitetul 
economic al Consiliului econo
mic și social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.) s-au încheiat, 
luni, dezbaterile asupra uneia 
dintre cele mai importante pro
bleme ale agendei sale : secu
ritatea economică colectivă, 
concept al cărui țel primordial 
este de a oferi fiecărui stat 
garanția că se află la adăpost 
de orice presiuni economice, 
de politica de forță și dictat 
în domeniul economic. Dezba
terile, la care au luat parte nu
meroși delegați, au evidențiat 
cu pregnanță necesitatea unui 
sistem de securitate colectivă 
în domeniul economic.

In discursul său) reprezen
tantul Româniși în acest comi
tet, Traian Chebeleu, a subli-

hiat că securitatea economică 
colectivă înseamnă necesitatea 
imperioasă de a asigura drep
tul fiecărui stat de a se dezvol
ta la adăpost de orice depen
dență, de a avea larg acces la 
binefacerile civilizației moder
ne, fără care progresul pentru 
toți nu poate fi decît o vorbă 
qoală. Crearea unui sistem de 
securitate economică colectivă 
reclamă întreprinderea unor 
acțiuni eficace, menite să du
că la lichidarea subdezvoltării, 
la progresul economic și social 
al tuturor statelor. Securitatea 
economică colectivă echiva
lează, în concepția noastră, cu 
așezarea raporturilor economi
ce între state pe baze no-i, sta
bile și echitabile, ca o condi
ție fundamentală a dezvoltării 
normale a relațiilor economice 
internaționale.

Reuniunea miniștrilor 
de externe ai țărilor 
membre ale C. E. E.

BRUXELLES 14 (Agerpres). 
— Luni au început, la Bruxel
les, lucrările reuniunii de do
uă zile a miniștrilor de exter
ne ai țărilor membre ale Pie
ței comune lărgite. In prima 
ședință, „cei nouă" au semnat 
acordul dintre C.E.E. și Nor
vegia cu privire la liberul 
schimb, vizînd suprimarea în 
viitorii cinci 'ani, a taxelor va
male asupra schimbului prin
cipalelor produse industriale. 
Acest acord' este analog celor 
semnate, la 22 iulie 1972, cu 
celelalte țări membre ale Aso
ciației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) — Austria, 
Islanda, Suedia,. Elveția și Por
tugalia.

Miniștrii de externe ai „celor 
nouă" au adoptat, de aseme
nea, protocolul încheiat în 
1972 de C.E.E. cu Libanul și 
au discutat chestiuni referi
toare la acordarea unui ajutor 
alimentar de urgență unor țări 
sahariene, bîntuite de secetă.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
mai figurează definirea pozi
ției țărilor membre ale C.E.E. 
la viitoarea rundă de negocieri 
comerciale din cadrul GATT, 
analizarea relațiilor cu țările 
mediteraneene și problema a- 
derărji unor noi state africane 
la Tratatul de la Yaounde (de 
asociere la Piața comună).

Comisiei economice a 0. N. II.
GENEVA 14 —Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite: La Palatul 
Națiunilor s-au încheiat dez
baterile generale ale celei 
de-a 28-a sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru 
Europa, consacrată activități
lor și rolului Comisiei în do
meniul intensificării relațiilor 
de, cooperare economică între 
statele continentului.

Analizînd evoluția’ favora
bilă a climatului politic euro
pean în ultimul timp, Stanis
law Trepczynski, reprezen
tantul Poloniei, a remarcat 
că, dintr-o arenă a conflicte
lor armate și a intereselor 
contradictorii,. Europa poate 
deveni o zonă a cooperării 
și păcii trainice. Cooperarea 
intereuropeană, prezintă in
teres deopotrivă pentru sta
tele din estul și vestul con
tinentului, a evidențiat el.

Sesiunea Comisiei s-a re
unit într-un moment în- care

guvernele europene exami
nează obiective politice de 
importanță vitală, inclusiv 
diferitele aspecte ale cooperă
rii între statele continentu
lui — a declarat-reprezentan
tul Italiei, G. Smoquina. 
Comisia — a spus el — este 
chemată să trateze diferite
le aspecte ale acestei coope
rări. In cadrul Comisiei, toate 
țările europene pot să-și dez
volte în mod liber propriile 
posibilități în vederea 
cooperări 
economic, 
științific.

unei 
mai largi pe plan 

comercial, tehnic și

-

Bologna

♦
A
Întrunirea
Consiliului

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 14 (A- 

gerpres). — Consiliul de Secu
ritate s-a reunit luni, ora 14,30 
G.M.T., pentru a lua în dezba
tere noj propuneri privind in
tensificarea embargoului și 
sancțiunilor economice hotărî- 
te anterior împotriva Rhodesi- 
ei. Membrilor Consiliului de 
Securitate le-a fost prezentat 
un raport al Comitetului pentru 
sancțiuni al consiliului, în ca
re au fost prezentate numeroa
se cazuri de nerespectare a 
sancțiunilor economice institu
ite de O.N.U. Comitetul pentru 
sancțiuni se pronunță în favoa
rea aplicării unei proceduri 
mai eficiente în privința im
portului de produse rhodesie- 
ne exportate cu ajutorul Repu
blicii Sud-Africane și al altor 
firme străine, ca și pentru o 
investigare mai atentă a încăl
cărilor documentelor O.N.U.

Reprezentantul permanent al 
Guineei în Consiliul de Secu
ritate a relevat, în intervenția 
sa, că, deocamdată, Comitetul 
pentru sancțiuni nu a putut a- 
junge la o părere unanimă în 
privința întăririi embargoului 
economic împotriva Rhodesiei, 
datorită opiniilor divergente și 
opoziției unor delegații care 
fac parte din acest comitet.

KENNEDY 14 (A- 
— Nici un inci- 
a determinat între- 
numărătorii inverse

Lansarea laboratorului spațial „Skylab“
CAPE 

gerpres). 
dent nu 
ruperea
în vederea lansării Labora
torului spațial . („Skylab"), 
astfel că, la ora 19 și 30 mi
nute (ora Bucureștiului), 
centrul de control de la 
Cape Kennedy a anunțat 
lansarea cu succes a stației 
spațiale. Zece minute mai 
tîrziu, la ora 19 și 40 minu
te, oficialități ale NASA 
au informat că racheta 
„Saturn-5“ s-a plasat pe o 
orbită circurnteresfră.

După plasarea pe orbită,

laboratorul spațial s-a 
desprins de cea de-a doua 
treaptă a rachetei purtătoa
re. A urmat, apoi, deschide
rea „Coconului" protector, 
operațiune similară despăr
țirii petalelor unei flori, și 
deschiderea a două dintre 
cele patru panouri solare, 
rare vor furniza curent elec
tric întregii stații spațiale. 
A început, de asemenea, o- 
perațiunea de presurizare a 
cabinei, în vederea primirii 
celor trei astronauți.

O ultimă telegramă
presă, primită luni seara, a-

de

nunța că un incident tehnic 
ar putea contramanda tri
miterea celor trei astronauți; 
este vorba de nedeschiderea 
a două panouri dotate cu 
celule solare. In eventuali
tatea rezolvării acestei nere
guli, astronauții Charles 
Conrad, Joseph Kerwin și 
Paul Wetz vor părăsi Pă- 
mîntul marți, Ia ora 19,00 
(ora Bucureștiului), la bor
dul unei cabine „Apollo", 
propulsată de o rachetă „Sa- 
turn-1 B“. Joncțiunea celor 
două nave ar urma să aibă 
Ioc după 7 ore și 40 minute 
de Ia lansarea astronauților.

(

pentru Europa
In cuvîntul său, reprezen- 

lantul Angliei, F. Mason, a 
apreciat Comisia drept un loc 
de întîlnire menit1 să asigure 
continuarea diferitelor acti
vități în domeniile economic 
și de protecția mediului, care 
ar putea fi inițiate în cadrul 
conferinței general- europe
ne. Conferința a adăugat el 
— ar putea deschide noi per
spective de cooperare între 
țările europene dintre Est și 
Vest, oferind astfel comisiei 
posibilitatea de a întreprinde 
în viit’or noi , activități în 
această direcție.

Au luat sfîrșit lucrările
Conferinței internaționale pentru

pace din Orientul Apropiat
ROMA 14 — Coresponden

tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: Duminică s-au
încheiat, la Bologna, lucrările 
Conferinței 
pentru pace
Apropiat, 
aproape 
din peste 30 de țări ale lu- 

■ mii. In încheierea lucrărilor, 
participanții la conferință au 
adoptat’ 
tuturor 
chemîndu-le
pentru o soluționare politică 
a conflictului din Orientul

internaționale 
în Orientul

care a reunit
200 de participanți

un apel adresat 
popoarelor lumii, 

să acționeze

Apropiat, 
rezoluțiilor 
Securitate 
tragerea 
din teritoriile 
cunoașterea drepturilor nați
onale ale poporului palesti
nian, a dreptului său la 
autodeterminare, precum și 
dreptul la existență, inde
pendență, suveranitate și 
securitate al tuturor popoa
relor și statelor din această 
zonă.

La conferință a luat parte 
și o delegație din țara noas
tră.

prin aplicarea 
Consiliului de 

care prevăd re- 
trupelor israeliene 

ocupate, re-

Norodom Sianuk despre unele aspecte
privind reglementarea situației

din Cambodgia
DAKAR 14 (Agerpres). — 

Cu prilejul vizitei sale la Da
kar, referindu-șe la aspecte 
privind, reglementarea situați
ei din Cambodgia, Norodom 
Sianuk a declarat : „Am pro
pus guvernului de la Washing
ton să studieze împreună cu 
noi căile și mijloacele pentru 
a pune capăt agresiunii, pen
tru a se restabili 
Cambodgia, precum 
pendența, unitatea, 
tatea și integritatea 
lă a țării. Pe scurt, noi am 
propus negocieri între celp 
două guverne ale unor state 
suverane și egale. Mai mult

pacea în 
și inde- 
neutrali- 
teritoria-

decît atît, am specificat că, 
dacă S.U.A. încetează bom
bardamentele și atacurile îm
potriva țării noastre, încetează 
să mai acorde ajutor militar 
regimului Lon Noi și retrag 
întregul personal militar care 
nu este khmer de pe teritoriul 
nostru național, Regatul Cam- 
bodgiei se va împăca cu 
S.U.A. și va fi de acord să 
uite tragedia trecutului apro
piat și să restabilească, de în
dată, relațiile diplomatice și 
prietenești". In continuare, 
Norodom Sianuk a arătat, în 
același context, că nu pot a- 
vea loc negocieri cu regimul 
trădător de la Pnom Penh.

Succese ale forțelor
patriotice cambodgiene

CAMBODGIA 14 (Agerpres). 
— Agenția khmeră de infor
mații relatează că, în cursul 
lunii aprilie forțele armate de 
eliberare națională cambodgie
ne și populația civilă animată 
de sentimente patriotice au 
scos din luptă, numai în zona 
de sud-vest a țării, un total de 
10 500 militari inamici.

Patrioții oambodgieni
capturat 2 250 de arme de dife
rite tipuri, inclusiv numeroase 
piese de artilerie, circa 700 to
ne de muniții, 30 de autovehi-

au

cule militare și mari cantități 
de alte materiale de război. 
Totodată, au fost distruse la 
sol 3 avioane inamice. Au mai 
fost nimicite un mare număr 
de vehicule militare și arun
cate în aer 23 de poduri de 
importanță militară precum și 
numeroase depozite ale ina
micului.

Consultările multilaterale Prezențe românești
de la Helsinki

UlEIDEH
FILME

MARȚI, 15 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Joe Hill; Republica ; 
Grăsuna ; PETRILA : Elibe
rarea lui L\.B. Jones ; LO- 
NEA — Minerul: Directo
rul ; VULCAN: Colega mea 
vrăjitoarea ; LUPENI — Cul
tural : Sfîrșitul Liubavinilor ; 
LUPENI — Muncitoresc: 
Trafic.

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,05 

Drag mi-e cîntecul și jocul; 
5,50 Ritm și tinerețe ; 6,00— 
8,08 Radioprogramul dimine
ții ; 8,08 Matineu muzical ;
8.30 La microfon, melodia pre
ferată ; 9,00 Buletin de știri;
9.30 Atlas cultural ; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Cîntece 
și jocuri populare; 10,30
Start la intersecție; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Melodii 
de Valențiu Grigor eseu și 
Jolt Kerestely ; 11,30 Lucrări 
corale de Tudor Jarda ; 12,00

Discul zilei; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 
prînz; 14,00
săptămînii; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Radioenciclope- 
die pentru tineret; 15,25 O- 
pereta „Anton Pann" ; 15,40
Piese de eâtradă ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Cîntă Traian 
Straton și Gheorghe Chițică; 
16,35 Cîntecul săptămînii ; 
17,00 In ritm de polcă ; 17,10 
Radiocabinet de informare și 
documentare; 17,30 Muzică
populară ; 17,45 Pionierii Ro
mâniei ; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,45 Consemnări ; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,20 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

Concert de 
Compozitorul

10,00
10,05
10,15 (re-

pentru
Deta-

T
9,00 Teleșcoală. Fizică (A- 

nul III liceu) Tranzisto
rul. Matematică (clasa 
a VIII-a) Probleme re
capitulative. Limba ro
mână (clasa a VIII-a) 
Predicatul și propozi-

ția predicativă j 
Telex; 
Publicitate ; 
Teleenciclopedia 
luare);

11,00 Telecinemateca 
copii (reluare), 
șamentul lui Trubaciov; 
Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de 
Ansamblul folcloric 
„Miorița" din Slîij ; 

52 de inițiative tn 52 
de săptămîni (reluare); 
Telejurnal ;
Curs de limba rusă. 
Lecția a 53-a (reluare); 
Telex ;
Publicitate ;
Steaua polară. Emisiu
ne de orientare școlară 
și profesională ;
Universitatea T.V. 
Istoria civilizațiilor i 

1 001 de seri ; 
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen —• 
cauză a întregului po
por ;
Cîntecul săptămînii; 
Avanpremieră ; 
Reflector’;
Personalitatea domni
torului Alexandru loan 
Cuza în literatură.

12,25

13,00
17,30

18,40

Redacția și administrația ziarului • Petroșani, strada Ranublicu nr. 90- telefon : 1662.

Seară de teatru, 
vestea Unirii de 
Șoimaru. Regia , 
că Dan Nasta ;

22,00 24 de ore ;
Contraste în 
capitalului ;

22,30 Gala maeștrilor : Ma
rin Constantin și co
rul „Madrigal" ;

Po- 
Tudor 
artisti-

lumea

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani -p 17 
grade ; Paring -j- 9 grade.

Minimele : Petroșani T 3 
grade ; Paring — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme în ge
neral frumoasă. Cer variabil. 
Izolat se vor semnala preci
pitații. Vînt slab din secto
rul sudic.

HELSINKI 14 (Agerpres). — 
Trimisul special, Dumitru Ți
nu, transmite: In cadrul reu
niunii pregătitoare de la Hel
sinki, luni și-a început activi
tatea grupul de lucru însărci
nat cu elaborarea regulilor de 
procedură ale viitoarei 
rințe pentru securitate 
perare în Europa.

Luind cuvîntul i® 
dezbaterilor, reprezentantul ro
mân Ion Diaconu a subliniat 
că, în stabilirea regulilor de 
procedură, trebuie pornit de 
la faptul că edificarea securi
tății europene este un dezide
rat major al tuturor popoare
lor continentului, ceea ce pre
supune participarea la desfă
șurarea conferinței, pe baza de
plinei egalități în drepturi, a 
tuturor statelor reprezentate, 
indiferent de sistemul lor po
litic și social, de mărime, ml-

confe- 
și coo-

cadrul

vel de dezvoltare, apartenen
ță sau neapartenență la 
alianțe militare. In acest 
sens, el a arătat că pentru 
conferință trebuie luate ca ba
ză regulile de procedură a- 
doptate de reuniunea pregăti
toare, a căror valoare și efi
ciență au fost verificate în 
practica consultărilor de pînă 
acum. Vorbitorul a exprimat 
sprijinul delegației țării 
tre pentru un proiect de 
ment iugoslav conceput 
cest spirit.

Este vorba, în primul 
de participarea statelor la 
conferință ca state suverane 
și independente, în condiții de 
deplină egalitate. In virtutea 
acestui principiu, fiecare stat 
are dreptul să ia parte, fără 
nicj o discriminare, la toate 
formele de activitate și în toa
te organismele conferinței.

noas- 
docu- 
în a-

t

BUDAPESTA 14 (Ager
pres). — In aceste zile, An
samblul „Doina" al armatei 
întreprinde un turneu în 
R.P. Ungară. Ansamblul pre
zintă un bogat program, cu- 
prinzind tablouri muzicale, 
coregrafice, cîntece patrio
tice și ostășești, muzică 
populară românească. Mii 
de spectatori din Debrecen, 
Miskolc, Seghedin, Pecs și 
alte localități au răsplătit cu 
aplauze măiestria interpre
tativă a artiștilor români.

SOFIA 14 — Coresponden
tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : Luni s-a deschis, 
la Sofia, cel de-al cincilea 
festival internațional al fil
melor cu tematică legată, de 
organizarea și automatizarea 
producției și sistemelor 
conducere.

La ediția din acest an 
festivalului, participă 20

de

a
de

țări, printre care și Româ-

Conferința de presâ
a lui

Henry Kissinger
WASHINGTON 14 (Ager

pres). — La 'Washington a a- 
vut loc o conferință de presă, 
în cadrul căreia 
singer, consilierul președinte
lui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, s-a refe
rit la vizita pe care a făcut-o 
in U.R.S.S. în zilele de 4-9 
mai, la invitația părții sovieti
ce.

Henry Kissinger a declarat 
că vizita sa în Uniunea 
tică a avut drept, scop 
narea ordine; de zi a 
relor convorbiri dintre 
tarul general , al 
P.C.U.S., Leonid Brejnăv, 
președintele Statelor Unite, 
chard Nixon, precum și a 
racterului general al acorduri
lor care pot fi încheiate ca re
zultat al vizitei oficiale pe ca
re urmează să o facă, în luna 
iunie, Leonid Brejnev în Sțate- 
le Unite.

4» Agenția TASF transmite 
— citind agenția de presă „E- 
Ilberarea" — că. la Quang Tri, 
autoritățile saigoneze an pre
dat reprezentanților Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud 
225 persoane civile eliberate 
din diferite locuri de detenție.

consacrate sărbătoririi uneia 
dintre instituțiile de seamă a- 
le Belgiei — Academia regală 
de științe, litere și arte. Festi
vitățile, care vor dura patru 
zile, înscriu o serie de acțiuni 
prestigioase, printre care co
locvii științifice, sesiuni de co
municări, vernisajul unor ex
poziții de artă, concerte.

Henry Kis-

Sovie- 
exami- 
viitoa- 
secre- 

C.C. al
Și 

Ri
ca-

♦ Intr-un interviu acordat 
cotidianului iugoslav „Pol‘7-

La invitația Societății a- 
mericane a editorilor de ziare, 
luni a plecat din Pekin, intr-o

vizită de prietenie in Statele 
Unite, o delegație de ziariști 
din R.P. Chineză, alcătuită din 
21 de perso-ane condusă de 
Chu Mu-chih, directorul agen 
ției. China Nouă.

Reinstaurarea calmului
în Liban

Prima conferință ministe 
rială africană consacrată pro
blemelor dezvoltării continen 
tului, la care au participai re
prezentanți din 40 de state 
membre ale Organizației Uni
tății Africane, s-a Încheiat cu 
adoptarea a două documente : 
o declarație asupra economiei 
Africii, și raportul comitetului 
de experți privind principalele 
probleme economice, financia
re șl corner» laie africane.

în care s-a referit la as
pecte ale evoluției politice pe 
continentul european. Knud 
Boerge Andersen, ministrul de 
externe al Danemarcei, a a- 
preciat că, „de la s'îrșitul ce
lui de-al doilea război mondi
al, pe continentul nostru nu a 
mai fost înregistrată o ații de 
accentuată reducere a încordă
rii ca aceea care se constată 
in prezent".

BEIRUT 14 (Agerpres). 
Pentru prima dată de la 2 mai 
— cjnd au izbucnit ciocnirile 
dintre armata libaneză și uni
tăți ale rezistenței palestinie
ne amplasate în Liban — nici 
un incident, chiar minor, nu a 
tulburat, în ultimele 
atmosfera de calm 
pe întreg teritoriul 
iatează ,agențiile de

Reinstaurarea calmului a 
permis intensificarea contacte
lor dintre cele două părți, în 
vederea rezolvării ultimelor 
probleme de fond rămase în 
suspensie. In acest sens, 
nuntă că au început lucrările 
comisiei militare comune liba- 
nezo-palestinlană, creată in 
conformitate cu prevederile a- 
cordului încheiat săptămînă 
trecută. Obiectivul principal

24 de ore, 
instaurată 

țării, re- 
presă. 

calmului

se a-

al

♦

Atac
ia

cu bombe
Belfast

14 (Agerpres).LONDRA
O patrulă militară, care se a- 
fla în cartierul catolic Falls 
Road, din Belfast, a fost ata
cată de elemente aparținînd 
I.R.A., a anunțat un purtător 
de cuvînt al armatei britanice 
staționată în Irlanda de nord. 
Un militar a fost ucis, iar alți 
trei au fost grav răniți.

Acesta este cel de-al doilea 
atac important cu bombe -pe
trecut în ultimele 24 de ore la 
Belfast.

acestei comisii, relatează sur
se oficiale libaneze, îl repre
zintă elaborarea așa-numitului 
„tratat de conviețuire", prin 
redefiinirea statutului rezisten
tei palestiniene în Liban.

In ceea ce privește criza gu
vernamentală libaneză, se aș
teaptă o hotărîre a președin
telui Frangieh în legătură cu 
acceptarea sau respingerea de
misiei premierului Aman Hafez. 
In urma celor două întreve
deri pe care acesta le-a avut 
la Palatul Baabda cu președin
tele Frangieh, la Beirut se con
sideră încă posibilă o revenire 
a premierului asupra deciziei 
sale d.e a demisiona.

Reuniunea Parlamentului,, 
convocat, luni, in sesiune pen
tru a vota dacă starea de ur
gență, decretată în urmă cu 
o săptămînă, urmează să rămî- 
nă, în continuare, în vigoare, 
nu a mai avut loc, deoarece 
au absentat o mare parte din
tre deputați - - relatează agen
țiile de presă.

♦ După cum informează din 
Pnom Penh agențiile 
Press International și 
Presse, în cursul zilei 
citeva sute de militari 
de-a 7-a brigadă de infanterie 
a regimului lui Lon Noi, consi
derată unitate „de elită", au 
organizat, pe străzile capitalei, 
o „manifestație" sui-qeneris, ce- 
rînd cu insistentă... plata sol
delor restante pe trei luni.

United 
France 

de luni, 
din cea

♦ Ecuadorul nu se poate 
dezvolta din punct de vedere 
economic bazîndu-se pe o sin
gură ramură industrială, a de
clarat ministrul ecuadorian al 
industriei, Francisco Rosales 
Ramos. Petrolul este foarte im
portant, dar dezvoltarea țării 
nu se poate baza numai pe un 
singur produs. Din acest motiv, 
a spus el, atenția trebuie con
centrată, și spre dezvoltarea al
tor sectoare industriale.

Un purtător de cuvînt al 
Comandamentului american 
din Pacific a anunțat că avia
ția militară americană a conti
nuat, in cursul zilei de dumi
nică, operațiunile de bombar
dament deasupra teritoriului 
Cambodgiei.

♦ Luni, s-a deschis, la 
Bruxelles, seria manifestărilor

Un leopard pe post de...
(Agerpres). — 
sintefi așezat
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Inchipuiți-vă că 
confortabil intr-un avion și că, 
așteptind zîmbetul obișnuit al 
stewardesei, vă trezi/i intim- 
pinat de un superb... leopard I 
Vefi simfi exact ceea ce au 
simfit pasagerii avionului Luft
hansa care sbura pe ruta Ro
ma — Bangkok și care au ur-

groază cum, pe lingă 
lor, se plimbă, tacti-

Televiziunea daneză a 
prezentai, duminică un film do
cumentar în culori intitulat 
„Dumitra — viața într-un sat 
din România". Filmul 
realizat de prof. Heino 
Hansen, împreună cu 
ții săi. pentru Muzeul
ria culturii din orașul Randers.

a fost 
Wessel- 
studen- 

de isfo-

♦ Etapa a 5-a a competiției 
cicliste „Cursa Păcii", desfășu
rată luni între Banska Bystri
ca și Poprad, de-a lungul a 
144 km, a prilejuit campionu
lui polonez Szilrkowski, un ex
celent „cățărător", să reintre 
în posesia tricoului galben.

stewardesă
mărit cu 
scaunele 
cos. un neașteptat oaspete...

Animalul, care ajunsese pe 
post de... stewardesă forțind 
ușa cuștii in care fusese închis, 
a optat, in cele din urmei, pen
tru cabina de pilotaj. închis a- ■ 
colo după aterizare, el a fost 
luat ulterior în primire, după

40 de minute de „convorbiri", 
de personalul grădinii zoologi
ce din Bangkok, pe care echi
pajul l-a alertat la timp.

„N-a fost un pericol real, a 
declarat un purtător de cuvînt 
al companiei Lufthansa. Era un 
leopard „imblinzit".

Purtătorul de cuvint insă, nu 
se atlase in... avion.
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