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Asigurări am primit, dar consemnăm — din nou —restanțe 

in fata colectivelor miniere sta imperativul: 
REALIZAREA PRODUCTIVITĂȚII PLANIFICATE!
• De ce nu s-au realizat sarcinile 

de extracție ?
• Ce cauze au determinat neînde- 

plinirea productivității muncii ?
• Luna mai trebuie încheiata cu 

planul realizat. Ce masuri între
prindeți ?

Situația realizării planului
E.M. Lonea 97,9 °/o
E.M. Petrila 94,9 °/o
E.M. Dîlja 97,3 °/o
E.M. Aninoasa 100,4 °/o
E.M. Vulcan 93,4 •/•
E.M. Paroșeni 104,7 °/o
E.M. Lupeni 100,0 °/b

E.M. Uricani 87,8 «/o
TOTAL Valea Jiului 97,3 °/e

Răspund conducători al producției de la minele 
Uricani, Vulcan și Petrila

Promisiunile nu ajută la nimic. 
Trebuie luate măsuri ferme 
pentru întărirea disciplinei!Contrar previziunilor, — și promisiunilor tovarășului Carol Schreter — decada a Il-a a lunii mai nu reprezintă pentru colectivul minei Uricani un prilej de satisfacții ; sarcinile de plan au fost realizate doar în proporție de 87,7 la sută la producția brută, toate cele trei sectoare de producție adueîndu-și o „contribuție" nedorită în această privință. Cauzele care au generat această situație ? Multiple. Și, destul de vagi după cum a rezultat din spusele interlocutorilor noștri.Nici acum, după trecerea a două decade din luna mai, colectivul nu și-a regăsit „cadența" dinainte — este de părere tov. Miluță Rugină, secretarul comitetului de partid din cadrul E.M. Uricani. Coeficientul de prezență se menține deosebit de scăzut (n.r. — variază între 64 și 72 la sută în cadrul sectoarelor, față de 88 la sută planificat). In prezent ne îndreptăm toată atenția spre îmbunătățirea stării disciplinare, pentru că, în rest, posibilități de realizare a planului există.Starea disciplinară... un domeniu într-adevăr deficitar : 101 absențe nemotivate înregistrate zilnic în medie de la începutul lunii (cu un vîrf de 128 în perioada 14—15—16 mai, cînd exploatarea a înregistrat un minus de 1991 tone în numai trei zile), „reducere" frecventă a programului de lucru de 6 ore prin întîrzieri la intrare și grabă la ieșirea din mină, nepre- luarea integrală a sarcinilor de serviciu de către o parte din salariați (atît la acord cit și Ia regie etc).Efective există căci exploatarea și toate sectoarele au depășit cifra corespunzătoare planificată, numai că din cauza coeficientului scăzut de (Continuare în pag. a 3-a)

Brigadierii Procopie Moater, Nicolae Ștefan, maistru Nicolae Bădescu și ing. E- meric Kovacs — director tehnic, în fața unei explicații: cauza neîndeplinirii planului la finele celei de a doua decade.N. Bădescu: „Orice-am spune, tot indisciplina e de vină 1“

prezență n-au fost utilizate judicios. (In nici o zi din lună nu s-a atins efectivul planificat în abataje n.n.) La acestea se adaugă unele măsuri speciale de lucru în cadrul sectorului I, presiuni mari în unele din abatajele sectorului II, lipsa de front de lucru și numărul mare de posturi prestate la operațiunile de scoatere a complexului O.M.K.T. din stratul 15 sectorul III. (Neajunsuri care puteau fi prevenite). Notăm de asemenea că „ritmul" ne- realizărilor a fost mai mic în decada a II-a (minus 924 tone) în raport cu prima (minus 3 327 tone). Să se fi creat oare condiții pentru recuperarea minusului acum în ultima decadă ? Peirsistertța unor lipsuri mai vechi face să existe rezerve în această privință.— Sperăm să recuperăm din minus prin intrarea în funcțiune a abatajului cameră nr. 8. Aprovizionarea cu lemn de susținere se face însă în condiții deosebit de dificile, cu un personal de regie foarte numeros ; sperăm să evităm o strangulare a producției prin amenajarea unui monorai pe galeria de aeraj intre abatajele nr. 4 și nr. 8 (ing. Doru Mihăilă șeful sectorului I).— Minusul este recuperabil prin intrarea recentă în producție a abatajului cameră nr. 3 (ing. Gheorghe Si- lași sectorul II).— Renunțarea la complexul O.M.K.T. a constituit principala noastră „frînă" în producție. S-a pierdut linie de front și se consumă zilnic multe posturi neproductivei. Din momentul pornirii noului frontal din stratul 15 e- chipat cu stîlpi individuali, sectorul își va regăsi caden-Bujor BOGDAN

Nu „cauzele obiective" 
sînt de vină. La nerealizări 

au condus neajunsurile 
interne

Interviu cu ing. GHEORGHE G1UCLEA 
director tehnic al C. C. P.

— Și la finele celei de a două decade, contrar așteptărilor și promisiunilor făcute cu 10 zile în urmă de către conducătorii tehnici ai exploatărilor din Valea Jiului consemnăm restanța față de plan atît la producția de cărbune cît și Ia productivitatea muncii. Vă rog, tovarășe director, încercați o analiză a principalelor cauze care au condus Ia această , situație.— Pentru început aș dori să mă refer la trei exploatări care au la această oră cele mai mari „probleme", ca să le spun așa. La Petrila ne nemulțumește foarte mult activitatea din primele două decade, mai ales după ce în luna aprilie s-au înregistrat rezultate bune. In activitatea exploatării și-au făcut loc niște manifestări de indisciplină. S-a căzut iar în greșeala de a nu asigura fronturi la timp ca și frecventa unor avarii tehnice, surpări care au încurcat activitatea de producție în mod nejustificat. Aș putea acuza — fără să greșesc — conducerile. exploatării și sectoarelor care au lăsat lucrurile să meargă de la sine și nu au mai pus accentul pe organizarea judicioasă a activității lunii mai. Cît privește mina Vulcan, cele mai mari pierderi sînt cauzate "de punerea în funcțiune a complexului de extracție cu schip care, de această dată, a pus probleme în subteran. Colectivul de la mină nu și-a făcut datoria în pregătirea lucrărilor miniere. Aceasta a dereglat producția.— Cu prilejul analizei efectuate de către biroul 

Comitetului municipal de partid directorul exploatării motiva astfel rămînerea în urmă...— Directorul Emil Muru spunea că a avut necazuri și din cauza unui utilaj. Este a- devărat. Dar eu aș spune că avînd experiența pe care a cîștigat-o Ia Dîlja putea preveni neajunsurile de la Vulcan. Era nevoie doar de puțină atenție.Cele mai mari necazuri le înregistrează însă mina Uricani, unde cauza principală este indisciplina ce și-a făcut loc în această lună. Pe de altă parte s-a pierdut producție prin schimbarea utilajului tehnologic de la un abataj de mare productivitate...— Pierdere care putea fi prevenită.— Puteau fi luate măsuri de scurtare a duratei schimbării și să fie înlocuită producția din alte fronturi de lucru pentru că mina avea a- ceastă posibilitate dispunîndInterviu realizat deDragoș CALIN
(Continuare in pag. a 3-a)

Interes deosebit față de 
exponatele prezentate în cadrul 

expoziției 
de protecție minieră"„Aparatură

Ieri dimineață la clubul 
C.C.P. a avut loc deschiderea 
expoziției mobile de aparatură 
de protecție minieră, organizată, 
prin intermediul Agenției româ
ne de publicitate internațională 
„Publicom" București, de Orga
nizația sovietică de comerț ex
terior Mashpriborintorg din Mos
cova și Reprezentanța comerci
ală a U.R.S.S. la București, în 
colaborare cu Centrala cărbune
lui Petroșani.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte directori și ingineri 
șefi cu dezvoltarea, șefii servi
ciilor sau birourilor de aeraj, 

i șefii stațiilor de salvare, precum 
și cadre de specialitate - mun- 

i citori și ingineri, maiștri - care 
i lucrează nemijlocit cu aparatele 
' de salvare din cadrul exploată

rilor miniere din Valea Jiului, 
precum si specialiști de la 
C.C.P. I.P.C.M.H.. S.C.S.M..
I.U.M.P., Institutul de mine și 
Inspectoratul de stat pentru igi
enă și protecția muncii. Au luat 
parte, de asemenea, reprezen
tanți ai centrelor miniere de la

Un miner destoinic, însu- flețitor al întrecerii pentru mai mult cărbune. Brigadierul Petru Roman de la mina Aninoasa.
Sortimente 

onorate 
la exportCa o ilustrare a preocupării care se manifestă la Unitatea forestieră de exploatare și transport (U.F.E.T.) Petroșani pentru mărirea gamei de sortimente destinate exportului, în cursul lunii aprilie și prima parte a lunii mai a.c. au fost sortați, recepționați și livrați beneficiarilor externi 300 mc celuloză fag necojit. De asemenea au fost produși, fără plan, și livrați la export 70 mc cherestea rășinoasă. In realizarea acestor două sortimente solicitate Ia export o contribuție deosebită au adus Olga Pîrvulescu, șefa depozitului Iscroni și Gheorghe Gurlui, responsabilul gaterului de Ia Lo- nea.

Trenuri eu 
supratonajeParticiparea activă la îndeplinirea * exemplară a sarcinilor de plan de către întregul personal al stației C.F.R. — a- cari, manevranți, impie- gați, dispozitori, șefi de ture — colaborarea strînsă între toate unitățile din cadrul complexului C.F.R. Petroșani se materializează în expedierea unui număr tot maj mare de trenuri cu supratonaje. In perioada 1-20 mai a.c. din stația Petroșani a fost expediat un număr de 48 trenuri cu un supra- tonaj total de 13 300 tone, cu diferite produse, peste normative, econo- misindu-se în acest fel 7 trenuri.

Motru, Anina și Oradea.
Au fost prezenți tovarășii ing. 

Traian Blaj, membru al bi
roului Comitetului munici
pal de partid, prim-vice- 
președinte al comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular 
municipal, ing. Gheorghe Giu- 
clea, director tehnic la C.C.P. 
Din partea oaspeților, la deschi
derea expoziției au participat 
tovarășii ing. Albert Alexandro- 
vici Riazanov, directorul comer
cial al expoziției, ing. Vladimir 
Vasilievici Ipatov, director la Or
ganizația sovietică de comerț 
exterior MASHPRIBORINTORG. 
Iuri Ghenodevici Savateev, inqi- 
ner sef la Reorezentanța comer
cială a U.R.S.S. Io București și 
nlF snocialisti sovietici.

Dună deschiderea festivități
lor de către f-ov. loan Lazăr, re- 
nrezenfantul Aaentlei româno do 
nnMîrîtnte Internațională ..Pu
blicam", asistenta a fost salutată 
do ina. Albert Alexandrovici 
Riazanov. Referindu-se la scopul 
expoziției, vorbitorul a arătat că 
ea face cunoscut specla- 

tuni la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a plecat spre capitala Italiei, unde, La invitația președintelui Republicii Italiene, Giovanni Leone, va face o vizită oficială — eveniment de seamă în dezvoltarea tradiționalelor leqături româ- no-italiene.Președintele Consiliului de Stat este însoțit de Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, de consilieri și experți.La plecare, pe aeroportul Băneasa, solii poporului român au fost conduși de tovarășii Ion Gheorghe Maurer,
Entuziastă primire la RomaO vizită istorică — o vizită cu profunde semnificații, deschizătoare de noi drumuri pentru raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Italia, ale cărei rezultate se vor răsfrînge nemijlocit și asupra vieții internaționale. Și este firesc să fie așa, pentru că cele două țări sint animate de dorința de a se instaura in Europa și în lume raporturi bazate pe încredere și stimă, pe respectarea dreptului sacru al fiecărui popor la o viață liberă și independentă.Aici, la Roma, oraș al cărui nume, al cărui trecut se regăsesc în însăși istoria neamului românesc, evocînd prin emoționante mărturii legătu-

Cuvîntul de salut 
al președintelui 
Giovanni leoneDomnule președinte,Sînt deosebit de fericit să vă adresez domniei voastre, distinsei dumneavoastră soții și eminentelor personalități care vă însoțesc cel mai călduros salut de bun venit și să vă exprim cea mai vie satisfacție a guvernului, a poporului italian și a mea personal pentru prezența dumneavoastră în Italia.Deosebit de profundă este satisfacția noastră pentru această vizită a dumneavoastră, pe care am dorit-o mult și care constituie cea mai bună confirmare a excelentelor relații dintre cele două țări și a prieteniei care leagă cele două popoare ale noastre. Este o prietenie adîncă, bazată pe antice și indisolubile legături istorice, pe descendența dintr-o obîrșie comună, pe tradiția culturală latină comună. Azi, aceste legături sînt reînnoite prin optimele relații existente între Italia și România și prin acțiunea pe care ambele țări o desfășoară în folosul păcii, securității și colaborării între popoarele lumii.In acest spirit și cu aceste sentimente, doresc, domnule președinte, să vă reînnoiesc salutul de bun venit și să vă urez dumneavoastră și soției dumneavoastră o ședere fericită și fructuoasă în Italia.

Cuvintul de răspuns 
al președintelui 

Nicolae CeaușescuDomnule președinte,Doresc, înainte de toate, să vă mulțumesc cu cordialitate pentru amabila invitație pe care mi-ați făcut-o de a vizita frumoasa dumneavoastră țară. îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră și stimatei doamne Leone un salut călduros, și să aduc poporului italian prieten mesajul celor mai alese sentimente de stimă și considerație ale poporului român și ale mele personal.Vizita pe care o începem, cu multă satisfacție, în țara dumneavoastră, — expresie a bunelor relații dintre popoarele noastre ale căror izvoare milenare de afinitate sînt bine cunoscute — va deschide calea unei și mai rodnice colaborări multilaterale româno-italiene, în interesul propășirii ambelor țări. Sînt convins că vom găsi, totodată, soluții pentru p tot mai eficientă conlucrare a României și Italiei pe plan internațional, în slujba idealurilor nobile ale prieteniei și colaborării între popoare.Animat de aceste gînduri, vă mulțumesc din toată inima, domnule președinte, pentru cuvintele de bun venit, și îmi exprim convingerea că vizita, convorbirile pe care le vom avea, înțelegerile la <*are vom ajunge, vor stimula extinderea și intensificarea colaborării româno-italiene. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale.
Intîlnire intre președinții 

Nicolae Ceaușescu și Giovanni LeoneLa Palatul Quirinale, în cabinetul oficial de lucru al președintelui Italiei — Studio della vetrata — a avut loc, luni după-amiază, o în- tîlnire între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Italiene, Giovanni Leone.In cadrul convorbirii, președintele Leone a confirmat simpatia cu care înaltul oaspete este primit în Italia. Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat, la rîndul său, satis-

liștilor din țările socialis
te din Europa noutățile teh
nicii sovietice în domeniul 
aparaturii destinate pentru pro
tecția organelor respiratorii și 
vizuale, pentru asigurarea condi
țiilor de lucru normale în mediul 
viciat de impurități sau cu un 
conținut redus de oxigen cum ar 
fi mediul în care lucrează și e- 
chipele de salvare în mine. Prin
tre utilajele recomandate de 
expoziție se află diferite tipuri 
de respiratoare, aparate de 
salvare, măști contra gazelor, 
analizatoare etc.

In cuvîntul său, ing. Gheorghe 
Giuclea, a mulțumit organizato
rilor pentru inițiativa de a aduce 
expoziția în centrul minier Pe
troșani, exprimînd interesul deo
sebit al specialiștilor din Valea 
Jiului față de aparatajul sovietic 
de nrotectie minieră, cu atît mai 
mult cu cît unele din aceste a- 
narate s‘n* folosite rteio cu mult 
succes în minele noastre.

A urmat un film de scurt me- 
frai cu caracter tehnic despre 
activitatea echipelor de salvare 

Emil Bodnaraș, Manea Mă- nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Florian Dă- nălache, Emil Drăgănescu, •lanos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica.. Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, Corne] Burtică. Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- lineț, Ștefan Andrei, cu soțiile.Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și artistice, generali, ziariști.Erau de față Maurizio Bat- taglini, însărcinat cu afaceri ad-interim al Italiei la Bucu- 
rile tradiționale dintre locuitorii Peninsulei Italice și cei de pe pămînturile dintre Car- pați și Dunăre, conducătorului României socialiste, președintelui Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, li s-a rezervat 6 primire strălucitoare. Este expresia vie a stimei și prestigiului de care se bucură șeful statului nostru, realizările poporului român care prin munca și acțiunile sale își aduce contribuția la cauza nobilă a nării și colaborării internaționale.Festivitatea de la aeroportul Ciampino, sentimentele de prietenie manifestate de cetățenii Romei, înaltele onoruri militare de la Palatul 

facția deplină pentru întîlni- re. Cu acest prilej, pe baza reafirmării valabilității principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi a statelor, neamestecului în treburile interne, a avantajului reciproc, a renunțării la folosirea forței — au fost abordate temele cele mai importante care privesc pacea în lume și eforturile ce trebuie întreprinse pentru a favoriza destinderea, îndeosebi în ce privește zona europeană și mediteraneană.

Aspect din timpul vizitării expoziției.
în U.R.S.S., film care a înfățișat 
aparatele și utilajele prezentate 
la expoziție în funcțiune.

După festivitate a urmat ver
nisajul expoziției. Specialiștii 
prezenți la deschidere cît și alte 
cadre care au vizitat expoziția 
în continuare, în cursul zilei, au 
urmărit cu deosebit interes apa

cești, șefii misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră.Un mare număr de bucureș- tenă au salutat cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au urat drum bun, deplin succes în vizita sa — prestigioasă solie de prietenie a poporului nostru.In această manifestare de dragoste și stimă și-a găsit expresia, o dată mai mult, prețuirea oamenilor muncii pentru activitatea neobosită a conducătorului partidului și statului nostru închinată nobilelor idealuri de pace și progres.Răspunzînd îndelung, cu prietenie, tuturor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urcat la bordul avionului în aclamațiile celor prezenți.La ora 12.30. aeronava prezidențială a decolat, îndrep- tîndu-se spre Roma.
Quirinale, omagiul adus președintelui Nicolae Ceaușescu de șefii misiunilor diplomatice ai unor țări de pe toate continentele, atmosfera de cordialitate care a caracterizat prima convorbire dintre cei doi președinți, schimbul de decorații, depășind prin sem nificații un act protocolar, elf atestînd trăinicia relațiilor reciproce, cuvintele de caldă ospitalitate rostite de președintele Giovanni Leone la fastuosul dineu oferit în cinstea solilor poporului român, totul, dar absolut totul lasă să se întrevadă încă din prima zi a vizitei că ea a început sub cele mai bune auspicii, că aș-

(Continuore în pag. a 4-a)

A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri asupra problemelor specifice conferințelor de Ia Helsinki și Viena.In ce privește relațiile bilaterale, s-a luat act cu satisfacție de stadiul colaborării economice, tehnico-științifice și culturale, fiind confirmată dorința comună de a le dezvolta pe mai departe.Convorbirea, care a durat o oră și douăzeci de minute, s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.

ratele expuse, întreținîndu-se cu 
specialiștii sovietici asupra de
taliilor tehnice ale acestora, asu
pra posibilităților de utilizare a 
lor în minele din Valea Jiului, 
apreciind, în unanimitate, reuși
tele tehnicii sovietice într-un do
meniu atît de complex cum este 
cel al protecției miniere.
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Să traducem în viață Hotărîrea Plenarei C. C. al P. C. R

pe drumul creșterii calitative, al acumulărilor cantitative

Jiu! Petroșani întreprinde

in V.R.S.S.un turneu

la Institutul de mine să acorde o mai marc acțiunilor sportive dcIn numeroase unități pe perioada

superior în întreaga ac-La unele discipline

pentru îmbunătățirea continuă a educației fizice și sportului!

MIȘCAREA SPORTIVĂ A VĂII JIULUI
Sarcinile noi, de o deosebită importanță, pe care Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. le-a trasat educației fizice și sportului, obligațiile și responsabilitățile sporite încredințate acestei activități, perspectivele de mare amplitudine prefigurate de documentul de partid au făcut obiectul unui studiu multilateral, aprofundat în cadrul organelor și organizațiilor noastre sportive. Recenta plenară a Consiliului municipal pentru educație fizică și sport, făcînd o analiză minuțioasă a întregii activități sportive desfășurată în ultimul an în Valea Jiului, a relevat pregnant faptul că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, mișcarea municipiului a succese multe, nică a unormai elocvente în tul a devenit o de seamă a activității pionierilor și studenților; au fost organizate, cu sprijinul Consiliului municipal al Organizației pionierilor și ației studenților de acțiuni sportive de riale, competiții și

I

sportivă a înregistrat bază temeî- realizări și viitor. Spor- componentă
al Asoci- la I.M.P., masă va- conoursuri

Continui cit mai

Ca în întreaga țară, și în municipiul nostru, în lumina llotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea continuă a educației fizice și- sportului, a fost organizată, recent, o consfătuire cu profesorii de educație fizică și directorii de școli, cu toți ceilalți factori avînd atribuții în do- educației fizice în Utilitatea

în importantului docu- partid, activitatea de fizică și sport (pe treacăt fie zis, din- în

meniul școli sau facultăți, acestor consfătuiri a fost subliniată clar peste tot. Faptul că la ele au participat și directorii de școli a sporit considerabil eficiența acțiunii. Pentru foarte mulți conducători de unități școlare, noțiuni mai puțin răspîndite — selecția, procesul de antrenament, de exemplu — au ajuns, sîntem siguri, să fie mai bine înțelese. Ulterior, în zilele i- mediat următoare consfătuirii, ne-am convins cu ocazia unor vizite prin școlile municipiului, că poziția unor directori de școli față de nevoia imperioasă de a impulsiona, spiritul ment de educație care, în tr-o condamnabilă eroare planul gîndirii, îri trecutul nu prea îndepărtat o considerau încă o,.. dexteritate!") în rîndul elevilor, apare acum mult tnai bine definită. Profesorii de educație fizică, în marea lor majoritate. încep să înțeleagă faptul că. în cucerirea de noi poziții ale învătămîntu- lui de educație fizică rolul lor este mare, a sporit considerabil, De aici, necesitatea ca aceștia, profesorii, specialiștii sportului să depună toate strădaniile pentru a face lecții — model, atractive și convingătoare nu numai a- tunci cînd sînt controlați ..de sus“ Contribuția lor adevărată în procesul educativ a! școlii'se vede — și se va vedea în continuare maî mult — în gradul de sănătate, în vioiciunea $i atracția irezistibilă a copiilor spre sport. 
A 
însemnare

Recetfl, Intr-o emisiune TV 
am urmărit — cei care-am ur- 

o concludentă

vndcl a /aptului că acolo un
de există preocupate, 
comitetele de

» ■ ■ -

care au angrenat în întreceri sute de elevi și studenți. Baza materială e în continuă îmbogățire. In întreprinderile și instituțiile Văii Jiului, sportul a devenit o realitate palpabilă (din Cele 29 aseme- menea asociații sportive, în 14 se organizează cu regularitate campionatul asociației). In decursul anului 1972, au fost organizate peste 80 

acțiuni turistice, 49 duminici cultural-sportive și seTbâri sportive, cupe pe ramuri de sport cu peste 6 000 de parti- cipanți, 10 competiții sportive de masă ample (s-au evidențiat asociațiile sportive Minerul Lupeni, Energia Paroșeni. Constructorul minier Petroșani, Minerul Vulcan ș. a.).In pofida acestor succese, activitatea de educație fizică și sport din Valea Jiului nu s-a dezvoltat, în ultimii ani, pe măsura așteptărilor, a condițiilor propice de care a be neficiat. Activitatea sportivă

Ide reținut ut» rtant al proble- profesorul de euucațieEste demn alt aspect impor meifizică din școală nu va mai trebui să rămînă singurul factor cu responsabilități în reușita acțiunilor sportive de masă. întreaga masă a profesorilor școlii, organizația noastră de pionieri are datoria să-l sprijine, pentru că, în fond, pe toți ne interesează în egală măsură educația multilaterală a viitorilor cetățeni ai patriei. Acolo unde colaborarea dintre acești factori — și sînt cîteva școli în municipiu care pot ilustra a- firmația, ne referim la școlile generale nr. 1 Petrila, nr. 4 Vulcan, nr. 3 Lupeni etc. — este deplină și rezultatele capătă alte dimensiuni, dimensiuni aparte. Cu alte cuvinte, asociațiile sportive din școli (în unele școli probabil că s-a și uitat faptul că există asemenea organisme !) se impune să devină, în viața școlii, unități dinamice, cu o funcționalitate largă, începînd chiar de Ia nivelulDesigur, grenare a în diferite masă, inițiativele frumoase nu vor avea nicicînd limite. Avem exemple concludente, în a- ceastă direcție, în municipiu. Se cer însă extinse, lărgite! Avem nevoie de inițiatori ai .acțiunilor sportive în fiecare școală Se impune, de asemenea, necesitatea completării inventarului sportiv al școlilor, cu miiloace locale. Spiritul gospodăresc al directorilor de scoli, al profesorilor, al e- levilor noife să se facă din . olin simțitSă facem în ca întreaga activitate din școli să cunoască înainte, să asigurăm ținut cit mai acțiunilor pe eu elevii!

clasei...în materie de an- tineretului studios acțiuni sportive de

bogatcare le inițiem
Dumitru CORNEA, activist al Consiliului municipal al Organizației pionierilor 
In folosul copi ilor noștri

în școlile de toate gradele și la I.M.P. atrage, totuși,, un număr redus de elevi și stu- denți (catedra de educație fizică de trebuie atenție masă).de învățămînt, iernii, orele de educație fizică au un caracter pur formal, profesorii de educație fizică 

nu manifestă interes pentru rerneoierea situației, iși rezumă activitatea la unele preocupări sporaoice, neglijind caientiiirul competițional, inițiativele valoroase ale colegilor lor. In marea majoritate a asociațiilor sportive sindicale mici, formelor simple de practicare a sportului de masă (excursiile, cicloturismul, voleiul, tenisul de masă, crosurile) nu li se acordă importanța cuvenită, conducerile acestor asociații solicită necontenit... fonduri, pentru a trece la performanțe, ca și cînd ar fi depășit demult faza sportului pentru toți (exemple : asociațiile sportive de la minele Dîlja, Petrila, Lonea, de la C.F.R. ș. a.).Din cuvîntul participanților la discuții pe marginea referatului prezentat la lucrările plenarei C.M.E.F.S. a reieșit clar faptul că sarcina comitetelor sindicale din multe întreprinderi și instituții ale municipiului, de a îndruma și sprijini consiliile asociațiilor sportive, spre a realiza o mai largă cuprindere a mase lor în activitatea sportivă, nu a constituit o parte componentă a preocupărilor lor curente.In domeniul sportului de performanță, este adevărat, în 1972 au fost obținute cîteva rezultate prestigioase, -oade ale unei activități intense, al muncii pasionate (navomode- lism, alpinism, rugbi, fotbal —• Jiul, popice, lupte libere). Marile performanțe, consacrarea pe plan național însă nu pot fi lesne obținute, dacă la baza activității nu stă o permanentă preocupare pentru crearea unei puternice pepiniere proprii. Or, în această direcție, nu ne putem lăuda prea mult. Accentul, cînd a fost pus pe calitate, cînd; pe cantitate, neglijîndu-se total principiul unirii acestor deziderate spre atingerea unui 

așa fel de sport un pas un con- tuturor
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trăiesc cu adevărat „viața" 
și undă profesorii de educa
ție tizică sînt oameni pasio
nați, devotați total meseriei, 
se pot face
mari... Intr-un cartier al Ca
pitalei, dens populat, cu blo
curi aglomerate, spațiul des
tinat amenajării unei micro- 
baze sportive a fost folosit 
ca atare cu o inventivitate și 
o fantezie demne de orice 
laudă. Au construit acolo oa
menii, locuitorii blocurilor 
din jur — cu toții avînd co
pii școlari — pentru fiii lor 
o adevărată „sală de sport" în 
aer liber, cu porticuri de 
gimnastică și paralele inega
le, cu bîrne și instalații pen
tru urcatul pe frînghie, cu 
groapă de sărituri și mici 
terdnuri pentru sporturile cu 
mingea. Cu fonduri proprii 
le-au construit 1 Prin ore în
tregi de muncă patriotică I 
Cum arăta acea bază la ore
le cînd întreaga masă a co
piilor o popula 7 Ca un fur
nicar 1 Dar, totul organizat. 
Un profesor de sport, locatar 
al cartierului, la început și-a 
scos doar proprii copii dimi
neața, pe teren, 
nastică. S-au 
rînd alții și 
la ora cînd 
reportajul prezentat apoi pe 
micul ecran, pe teren, ca la 
o oră de sport veritabilă, sub 
îndrumarea profesorului res
pectiv, în plin soare și sub 
privile aprobatoare, incinta- 
te, de la ferestre ale cetățe
nilor, se desfășura — amplu 
— o autentică „paradă" a 
sportivilor. Nici un copil din 
cartier nu se sustrăgea pro-

în se cu o ai

nivel tivitate. sportive, în cadrul cărora cu ani în urmă rezultatele erau de natură să mulțumească, se constată un vădit regres (baschet, handbal, gimnastică). Comportarea mediocră pe plan județean în unele sporturi se datorește defectuoasei rezolvări a problemei cadrelor de perspectivă, selecționarea și pregătirea sportivilor existenți în echipele noastre. Progresul —» deși există — în atletism, de asemenea e lent. La fel, în domeniul boxului și al gimnasticii, unde, în afara unor cauze obiective, lipsa de pasiune a unor tehnicieni și neîncrederea manifestată față de metodele noi, moderne, de antrenament au condus Ia o stagnare îngrijorătoare. Exigența scăzută a conducerilor asociațiilor sportive față de modul cum își desfășoară activitatea antrenorii, profesorii, de sport, instructorii sportivi s-a făcut puternic simțită rezultatele obținute. Așa explică pregătirea sumară, multe lacune, atestată de serie întreagă de sportivi municipiului, talentați de altfel, atunci cînd au fost selecționați în reprezentative județene sau republicane. Sînt încă insuficiente preocupările pentru cultivarea în rîndul tineretului, a tuturor oamenilor muncii, a unei opinii favorabile sportului, pentru modificarea opticii celor ce consideră educația fizică, mișcarea... apanajul exclusiv al oamenilor ce dispun de prea mult timp liber, E necesar sâ dispară completamente slăbiciunile de natură organizatorică, formalismul și lipsa totală a inițiativelor creatoare din activitatea asociațiilor sportive !Biroul C.M.E.F.S. va trebui șS urmărească cu consecvență îndeplinirea planului de măsuri, judicios stabilit, pentru impulsionarea întregii mișcări sportive a Văii Jiului, să elimine deficiențele semnalate în activitatea depusă ptnă acum, să realizeze o legătură sistematică, trainică între toți factorii cu respon- sabilltMl pe linia dezvoltăririi sportului.Realizarea integrală a sarcinilor multiple reieșite din documentul de partid cu privire la dezvoltarea sportului românesc, trebuie să devină preocuparea preponderentă, capitală, a tuturor celor ce doresc ridicarea necontenită a prestigiului sportului din Valea Jiului !

gramului. Pentru că, toți s-au 
convins că după Un aseme
nea reconfortant „masaj" mati
nal, alta le este pofta de În
vățătură, de mincare, de via
tă... Repet, nimic dezorgani
zat. Totul este programat. Ore
le de somn ale părinților e- 
rau respectate cu strictețe. 
Intre orele 12 și 17, pe mi
ca dar citit de diversificata 
bază sportivă, nici un copil I 
Așa da. Așa am dori să 
dem și pe la noi. Pentru 
se poate. Pentru că și 
cartierele noastre există 
meni gospodari, harnici, price
pute Există copii care-ar pu
tea da o substanțială mină de 
ajutor. Există profesori de e- 
ducație fizică, care să coor
doneze munca de început și 
activitatea ulterioară I Totul 
există. De spații, să nu mai 
vorbim! Ce lipsește ? Iniția
tiva. Impulsul initial. Lipseș
te, prin cartierele noastre, o- 
mul care să ia primul iriiele 
inițiativei, hotărit în mîini, 
și să dorească cu tot dina
dinsul să facă ceva pentru 
copiii lui, pentru copiii car
tierului lui... Să nu așteptăm 
totul de la secțiile de gospo
dărie ale consiliilor popu
lare. In acest caz, nu vom ră- 
mîne decît să ne privim 
copiii (ca în imaginea alătu
rată) zbenguindu-se fără rost, 
in învălmășeală, printre cîte- 
va „învîrtitori". De ce ? Cînd 
totul se poate face și alt iei 
Mai organizat, mal diversifi
cat, mai In folosul viitorilor 
cetăfeni ai patriei, al dezvol
tării lor armonioase 1

In- pauza de întrerupere a caunț#onatuluii diviziei A, prilejuită de tripla întîlnir-e internațională România — R.D. Germanță, echipa de fotbal Jiul Petroșani întreprinde, între 22 maii și 1 (iunie, trei meciuri în liștiii noștri au părăsit, Bucureștiul pe calea aerului, cu direcția Asia centrală, via Moscova.Cu excepția selecționaților
un turneu de U.R.S.S. Fotba- ieri,

Pentatlonul atletic școlar"
etapa județeanăSîmbătă și duminică, s-au întîlnit la Deva tinerii elevi care, pe parcursul desfășurării celorlalte etape ale „Pentatlonului atletic școlar", au reușit în urma unor vii întreceri Ia cele 5 ramuri de sport să obțină cel mai mare număr de punctp.Concursul, organizat de Comitetul județean U.T.C., Inspectoratul școlar județean și C.J.E.F.S., s-a desfășurat pe stadionul „Cetate".La această întrecere, au participat din municipiul Petroșani, trei echipe de la Liceul industria] minier (la băieți), echipa Liceului teoretic Vulcan și a Școlii generale nr. 4 Vulcan (la fete).In urma celor două zile de concurs, echipa de băieți a Liceului industrial minier (prof. Xenia David) s-a clasat pe locul II, cu un număr de 11 415 puncte iar la fete, echipa Liceului teoretic Vulcan (prof. Iacob Imling), pe locul IV, cu 11 286 puncte și echipa Școlii generale nr. 4 Vulcan (prof. Eugen Nicoară), singura școală generală participantă la concurs, pe locul VI cu 9 248 puncte.Dintre elevii noștri s-au evidențiat Carol Szasz, Ioana Strinu și Brigitta Hegediis.

Rezultatele etapei la rugbiDuminică, în divizia A la rugbi, s-au înregistrat următoarele rezultate î Steaua — „U" Timișoara 8-3 ; Gloria — C.S.M. Sibiu 7-7; Dinamo —;

Am mers, sîmbătă, la arena din L-onea, la meciul de juniori Știința Petroșani — Jiul Petroșani, cu intenția netăinuită de a vedea... „încrucișîndu-și spadele" tot ce are mai bun, la ora actuală, pepiniera fotbalului Văij Jiului. Nici un regret! Am asistat la o (păs- trînd totuși proporțiile) adevărată „reprezentație" fotbalistică. O partidă de fotbal pur, curat, nealterat ; un spectacol sportiv de calitate nebănuită, la reușita căruia și-au adus în egală măsură contribuția jucătorii ambelor echipe (felicitări călduroase celor doi antrenori Iosif Feher și Cornel Cărare!)...Răsfoim însemnările in timpul meciului. Un lung de fantezist suită de datorită portari, mai spectaculos decît celălalt — Lupul (Jiul) și Hajnal (Știința). La un moment dat, în repriza a doua, prinși în mirajul „dantelăriilor" din teren, eram tentați parcă să exclamăm, ca în poanta aceea cu girafa : „Așa ceva nu poate să existe!"...Juniorii Științei încep meciul cu mai mult aplomb, sînt mai „•obraznici" (în sensul bun al cuvîntului) și, în minutele 7 și 13, la două lovituri libere e- xecuitate.de Chiripuci, portarul Lupui apără magistral patru 

făcute șirag acțiuni bine gindite, chiar construite, o . ocazii rarisime, ratate talentului celor doi unul mai inspirat și

în loturile naționale de tineret ale țării, au făcut deplasarea toți ceilalți corwponenți ai primei formații (Ion Gabriel, Marincan, Georgescu, Tonca, Stocker, Dodu, Naghi, Iibardl, Cotormani, Urmeș, Naidin), cărora li s-au adaugat Cara- malis, Kostyal și Cătuț, din echipa de tineret. Lotul jucătorilor e însoțit de antrenorul Ștefan Coidum și de medicul echipei, Aurel Mărilă.

Nicolae NAPRODEAN, activist al Comitetului municipal U.T.G.

Vulcan 10-7; Precizia Săcele — C.S.M Suceava 6-0 (nepre- zentare) ; „Poli" Iași — Gri- vița roșie 6-6; Farul — Sportul studențesc 3-3.
FĂNUȘ NEAGU

CRONICI DE CARNAVAL"...Ca și în proza sa, Fănuș Neagu își scoate — și în cronicile sportive publicate, de regulă, în ultimii ani, în „România literară" — oamenii, eroii, din durata pașnică a mitului, pentru a-i așeza, cu sau fără grijă deosebită, în sfera pasiunilor și a frSmfaitSrilor sociale. Ca și lumea satului și lumea sportului la Fănuș Neagu e o lume frămînta- tă, nepotolită, zburdalnică sau, mai precis, avidă de a se ști... cu picioarele bine înfipte în pămînt. Nădejdea, speranța, setea de mai bine nu sînt la Fănuș Neagu... simple locuri pentru visări dulci, cî... febre ale acțiunii, încărcate pînâ la refuz de inițiative. De aceea „plachetele" sportive ale lui Fănuș Neagu, ' dincolo de poezie, nu conțin altceva decît „piper" aruncat cu ostentație în ochii celor ce nu suportă „lovituri" fățișe...
„Sînt omul care am pier

dut toate războaiele cu sol* 
JIUL PETROȘANI 1-0șuturi din... careul său mic. Ii va copia isprava, în minutele 15 și 29, portarul Științei, Hajnal. Pe fundalul măreției portarilor, mai remarcăm în prima parte a meciului gradul de tehnicitate ridicat al lui Boloș și Buium (păcat însă că ambii nu se angajează temerar în acțiuni penetrante), inconsistenta susținere a atacanților de către ambele linii mediane și conlucrarea mult mai bună, în compartimentul defensiv, a fundașilor Științei. La reluare, după 10 minute, Știința înscrie unicul punct al partidei, prin Orban, care profită de o suită de ezitări ale apărătorilor centrali de la Jiul, Ghenți și Rotaru. Urmează, în continuare, un joc cu faze la o poartă și alta, de o similitudine perfectă, rezolvate în extremis, o- caziile se succed, momentele de odihnă sînt uitate — totul pentru FOTBAL I Notăm potențialele goluri din min. 55 (Dănilă), 56 (Reisz), 57 (Orban, bară), 58 (Kalapacs), 61 (Orban), 66 (Faur și Dănilă, dar Chiripuci salvează de pe linia porții) etc. etc.Concluzionînd: un meci de fotbal cum am dori să vedem mereu, pe oricare dintre stadioanele noastre !Iosif Lakatos (Petrila) a condus corect, autoritar, următoarele formații : ȘTIINȚA : HAJNAL — VERMEȘAN, CHIRIPUCI, RADO, Marian — Reisz,

VICTORIE

Duminică dimineața, pe stadionul din Lupeni (nu ar fi exclus, cu programările astea oscilante, ca următorul joc „acasă" al vicecampionilor să se dispute la... Craiova!), Știința a întîlnit ambițioasa echipă a Rulmentului din Bîrlad. Terenul „neutru" și tribunele goale nu scuză evoluția „cenușie" a celor două combatante. Studenții, poate mult prea conștienți de superioritatea lor valorică, au a- bordat întîlnirea cu destulă superficialitate, alimentată de altfel și de rapida deschidere a scorului, prin Abribula (autorul unei frumoase lovituri de picior căzută, care a finalizat una dintre puținele acțiuni ale „treisferturilor" gazdelor).Cu acest 3—0, realizat vremelnic (min. 6), cu un pachet de înaintași ce-și domină cu severitate adversarul, se părea că, în fine, jocul la mină va intra în gratiile acelora ce cu puțin timp în urmă îl utilizau ca principală armă de îngenunchere a echipei de vizavi. Dar nu s-a întîmplat acest lucru, nici chiar după ce scorul este majorat (min. 20) de către Martin (transformarea unei lovituri de pedeapsă, din poziție dificilă) Mai mult chiar, sumedenie de baloane culese de tenacele pachet al „agerilor" studenți este risipită în van, permițînd birlă- deanului Filip să șarjeze spectaculos înspre buturile petro- șănene. Debutul promițător al reprizei secunde, punctat de cîteva pătrunderi ale incisivilor Fălcușanu, Burghelea, Abribula și Dumitru (din nou foarte bun), lasă impresia u- nui reviriment în- jocul coechipierilor lui Băltărețu. Surprinzător însă, o , lovitură de pedeapsă, acordată gratuit oaspeților, transformată de Chi- 

dații de plumb —- notează îndrăgitul „cronicar" în noul său volum de publicistică sportivă, intitulat „Cronici de carnaval" și publicat de Editura Stadion —, în fiecare rană port un trandafir. La izvorul nu-Note de lector
spune Eu, cînd mic ți vroiam să fiu credeam că voi ajun- iotbalist celebru. Dar ajuns decît cronicar

melui meu tremură un fir de izmă și o creangă de pelin. Dorm cu capul pe iarba dorului. Și visez aiurea bucurii pe care nu le-am trăit. Eu cînd am fost mic eram un copil, un poet bătrîn.eram mare, ge un n-am (cine m-o fi lucrat ? !). Prezent la toate meciurile. Prieten cu un fotograf din Grant. Cînd joacă Rapidul, el scutură deasupra capului o falangă pe care stă scris numele meu. Ta-Ianga fotografului și pan-
Ghiță — Barabaș, BUIUM, ORBAN, Șmul | JIUL : LUPUI — Ghițan (Enache). Ghenți, Rotaru, Voicescu (Bolea) — CORMOȘ, Faur — KALAPACS, DĂNILĂ, BOLOȘ, Văduva (Gruiță). V. T. Foto : C. BARBU

riță (min. 56) este urmată de o altă reușită a Iul Martin (min. 57), după care acalmia își reintră în drepturi. Eforturile salutare ale lui Vește- meanu, Ștefan, F. Constantin, Talpă și Bărgăunaș cămin simple răbufniri, ce se pierd în noianul acțiunilor anonime. Minute în șir balonul circulă haotic de o parte și de alta a liniei de centru, mai ales fiind aruncat în tușe, unde prinzâ- torul gazdelor cîștigă aproane tot, fără ca colegii să-i valorifice prea mult din reușitele dispute aeriene.Ceea ce lipsea întîlnirii, vivacitatea și ambiția în lupta pentru balon, „sosesc" tardiv, în ultimele 5 minute (timp cu care arbitrul Constantin Udrea din București a prelungit partida, pentru o serie de accidentări). Dlsouta estr> mai aprinsă și chiar dacă mult așteptatul eseu nu se arată (ca unic exponent al jocului tehnic, elegant), scorni este maiorat la 12—3 de căt-e același Martin (o lovitură de oedeapsă, din poziție centrală).Palu t.atul unei de gazde...Arbitrul Constantin lldrea a condus destul de bine, în- t.reruDÎnd însă excesiv, următoarele formații : ȘTIINTA : Dinu, Ortelecan, Talpă — Ștefan, Moroe — Băltărețu, FI. Constantin, Veștemeanu — Bărgăunaș, Fălcușanu, Abribula, Dumitru, Burghelea, Stănculeanu — Martin ; RULMENTUL : Pătraru, Matei. Cristea — Gherasim, Zadaroj- nai — Marcel Constantin, Brad, Mihăilău— Filip, Paiu, Chiriță, Ignat’ (I. Burghelea), Bițu — Crețu?

In ultimele secunde, îl imită, stabilind rezui- final la 12—6, în urma decizii mult contestate

Nicolae LOBONȚ

carta unui înverșunat suporter al U.T.A.-ei, cu inscripția „Jos Fănuș Neagu" sînt cele mai frumoase elogii care mi s-au adus vreodată..." \Volumul oferit cititorilor de Editura Stadion, cu „peisaje" vii ca niște lunecări de ape, începînd cu meciul la Lausanne, trecînd prin Giuleștiul cel... cu nasul sus si pe la Cardiff și culminînd cu înfrîngerea de la Belgrad (..Eugen Barbu zice: să nu dăm cu nla- tra! Dar cu ce să dăm ? Cu cocoși de munte și cu grauri frlpți ?“), cil titluri savuroase, atră^ătonre („Malaghenia"; „Rapidul iar ne duce în ispită": ..Ziua cu damigene la uortl": ..Răducanu nu va pleca în Brazilia"; „Dac-as avea o căldare cu bani..." etc.) se citește cu același nesaț ca și rîndurile din hebdomadarul bucureștean, se citește pe nerăsuflate...
Victor IONESCU

luptătorii de la Jiul Pe- trila, la un antrenament.

xecuitate.de
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Promisiunile nu ajută la nimic. 
Trebuie luate măsuri ferme 

pentru întărirea disciplinei!
(Urmare din pag- 1)Penciu, șe-concrete, păcate nu imediată.

sec- 
?» 

ex-

ța (ing. Dumitru ful sectorului III).Așadar, soluții realizabile, dar din toate cu scadențăToat'e aceste preocupări sînt condiționate de rezolvarea u- nei probleme deosebit de importante, comună tuturor sectoarelor : realizarea nivelului planificat al productivității muncii.— Nu realizăm productivitatea muncii la nici un tor, iar nivelul ei scade mai mult în ansamblul ploatării (82,4 la sută)ne relatează ing. loan Todea, șeful biroului programare, pregătire și urmărire producție. Cauze? Gradul redus de u- tilizare a fondului de timp, coordonare insuficientă, a procesului de producție — deși numărul personalului mediu tehnic a crescut simțitor. Să consemnăm și părerea cî- torva factori de bază ai producției din cadrul sectoarelor :— Grupa pe care o conduc are sarcinile de plan realizate Ia zi. Dar, din cauza u- nora care nu-și fac datoria sîntem în situația de a ni se pune întrebări Ia toți (Pro- copie Moater, șef brigadă în cadrul sectorului I).Nu sîntem Ia plan, deși

aprovizionarea nu este rea; utilajele se mai defectează, a- vem presiuni (nimic despre absențe, disciplină, — n.r.) (Nicolae Ștefan sectorul I).— Am o grupă care nu s-a mulțumit niciodată cu puțin. Și luna aceasta avem 500 de tone în plus. Ne descurcăm însă, greu, pentru de Ia o vreme avem tot mulți absenți nemotivați, special din rîndul noilor gajați (Gheorghe Scorpie, de brigadă sectorul III).Aceeași idee rezultă și spusele inginerului Kovacs, director 1 producția :— Problemele de ordin tehnic le rezolvăm prin potențialul tehnico-ingineresc de care dispunem; indisciplina și-a lăsat amprenta asupra activității exploatării și va sta în centrul preocupărilor noastre.Deficiențele care au generat această situație nedorită și nescontată obligă colectivul minei Uricani să întreprindă și să îndeplinească cu deplină responsabilitate măsurile ce se impun pentru redresarea grabnică a activității de producție. Așa cum ne-au declarat interlocutorii noșt'ri, nu există nici un fel de cauze obiective care să conducă la nerealizarea planului.

că mai in an- șefdin i Emeric tehnic cu

nu „întind" mina spre cîteva materiale (grinzi și stâlpi) pentru a sprijini brigăzile în aprovizionare (blocul 7 sectorul IV). Exemplele după cum se poate coțstata le-am desprins dintr-o singură zi — 18 mai — în oare plasarea efectivelor nu a fost afectată de prea multe absențe. (Au fost plasați, în plus, 28 de mineri la abataje, 57 la întreținere în subteran, și 41 la regie suprafață. Repetăm, IN PLUS I)Deci, plasări corespunzătoare dar brigăzile (și mai ales regia) nu sînt coordonate, supravegheate,, MOBILIZATE. Iată încă un exemplu pe tema plasării efectivelor : în zilele de repaus duminical se lucrează, totuși, pe bază de comandă. Dar cum ? In 6 mai, la sectorul I este plasat un efectiv de regie cu 3 la sută mai mare decît în zilele obișnuite. De ce acest plus de regie cînd procesul de muncă este organizat pe trei schimburi productive și unul de revizie, deservire, asigurare și întreținere ? Situația se repetă și la sectorul II unde, în plus, efectivul de rqgie plasat în aceeași duminică depășește efectivul direct productiv cu aproape 20 Ia sută.Alte constatări, alte întrebări :Cum să se desfășoare munca normal dacă în abataje plasarea diferă de la schimb la schimb? (Sectorul I, în 14 mai, brigada lui Nicu Enache realizează următoarea plasare: schimbul I — 7 oameni, schimbul II — 12, III — 9 și schimbul IV — 5 se asigure o plasare corespunzătoare dacă lucrul de duminică dezorganizează săptămîna care urmează ? Cum să se asigure plasarea dacă nu a fost întronată exigența, și mai a- les o atitudine fermă, în cazul
oameni). Cum să

motivărilor ulterioare? (Sînt nenumărate exemple. Nu insistăm din lipsă de spațiu).In concluzie : productivități scăzute, efective plasate de multe ori „pe apucate", defecțiuni evitabile, dar nepreveni- te (și nici remediate prompt), recuperări „la liberul arbitru" al brigăzilor. Situație în oare, rezultatele sînt... așa cum sînt.In documentarea noastră am fost sprijiniți de tov. Gheorghe Săcăluș, secretar al comitetului de partid pe mină, care ne-a relatat :— Lucrurile se îndreaptă de cîteva zile pe un făgaș bun. Avem certitudinea că luna mai va fi încheiată cu planul realizat.Cunoaștem [potențialul colectivului, știm ce neajunsuri au fost întîmpinate precum și măsurile luate la nivelul conducerii minei și socotim că, la mina Vulcan, există create toate condițiile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe a- ceastă lună. Faptul fost confirmat și de varășul Dan Surulescu, rectorul tehnic al exploatării.— Luna mai va fi încheiată cu planul realizat!Dacă — adăugăm noi — brigăzile, personalul mediu tehnic vor contribui mai mult la desfășurarea unei activități ritmice, dacă vor fi eliminate stagnările, dacă va fi supravegheată regla, dacă se vor realiza în abataje productivitățlle fizice planificate. De aici, de la acest indicator sintetic, și esențial, încep multe, și tot a- ici, în acest indicator sînt încorporate GÎNDIREA TEHNI
CĂ, PRICEPEREA MINE
REASCĂ si dăruirea co
lectivă. Ion MUSTAȚĂ, Anton HOFFMAN

■

Se impune contribuția 
cadrelor tehnice!

de efective 
pe apucate" nu se realizează 

planul !

Cu plasări

A doua decadă a fost încheiată de mina Vulcan cu o însemnată restantă față de plan. După cum am amintit și la prima decadă au existat multe greutăți create prin introdu- -cerea unui nou circuit de transport la puțul cu schip.Q privire asupra îndeplinirii unor indicatori (productivitate, coeficient de utilizare a fondului de timp, plasare a e- fectivului în abataje, raportul dintre muncitori direct productivi și cei de la regie și altele). ne conduce și la o primă concluzie: nu numai greutățile create prin noul circuit de transport au determinat minusul Ne referim la următoarele aspecte :In condițiile unei plasări chiar depășite față de plan la abataje (670 față de 642) în data de 18 mai (zi de lucru „plină" pentru exploatare) se realizează o productivitate cu 602 kg/post sub cea planificată. In oarecare măsură, nerea- lizarea productivității se da- torește și nefuncțlonărij unor utilaje. Dar, în cea mai mare parte este determinată de ne-

folosirea la maximum a timpului de lucru de către brigăzi, ca și de multe deficiențe în organizarea muncii, la nivel de brigadă și sector în deservirea, aprovizionarea, și acordarea asistenței tehnice din partea personalului mediu, mai ales prin supravegherea efectivelor de la regie. Inșiruim drept e- xemple, cazuri de stagnări ce puteau fi evitate: In data de 18 mai, în schimbul II se produce o defecțiune la culbuto- rul puțului principal, orizontul 480 soldată cu o stagnare de 60 minute, în care timp circulația vagonetelor este întreruptă. Brigăzile nu sînt asigurate cu vagonete într-o oră de vîrf. Defecțiunea nu este eliminată pînă la sfîrșitul schimbului II, fiind lăsată celuilalt schimb „să o rezolve", influen- țînd deci activitatea pe parcursul a două schimburi. In a- ceeași dată, 18 mai, la orizontul 380, de la ora 13,30 la fronturile de cărbune vut vagonete goale, acea dată, mecanicii motive, în așteptarea vagonete goale ce nu

Rămînerea sub plan a minei în condițiile neîndeplinirii sarcinilor pe decadă de către toate sectoarele și de majoritatea brigăzilor, dar mai ales nivelul scăzut de realizare a productivității muncii — situație în total dezacord cu asigurările ce ne-au fost date la prima decadă — acestea au fost, sintetizate în cîteva cuvinte, punctele de plecare a- le dialogului avut cu tov. Mircea Coroban, inginerul șef al Exploatării miniere Petrila.— Rezultatele nesatișfăcă- toare cu care încheie mina Petrila bilanțul decadal la extracția cărbunelui nu ne surprind, de vreme ce productivitatea muncii planificate nu s-a realizat pe exploatare cu aproximativ 300 kg pe post iar neajunsurile, deficiențele organizatorice care au impietat asupra acestui indicator de bază al activității nu și-au găsit soluționarea în cea mai mare parte. De ce ?— Este adevărat, am fost confruntați în această perioadă cu niște dificultăți, cunele necazuri. Ne-au ieșit din producție cîteva fronturi abatajul cameră nr. 4 vest de Ia sectorul II, iar de la sectorul III frontalul 6 vest și abatajul cameră 10 vest iar cu alte fronturi din alte sectoare am traversat zone de strat cu productivitate în general mai scăzută.— Vă rugăm să concretizați...— Repet, cu nimic nu putem justifica productivitatea mai mică în medie cu o tonă pe post realizată în 15 zile de muncă din 'această 1-uină în abatajele sectorului I, ca și neîndeplini- rea productivității planificate cu 700 kg pe post la sectorul II, cu 750 kg la sectorul III, 850 kg sectorul IV și cu peste o tonă de cărbune pe post la sectorul V. Aceasta explică, de fapt, pentru ce toate cele cinci sectoare au rămas datoare faiță de plan, cum de altfel • tot randamentul scăzut cu care s-a muncit arată de ce la sectorul I din cinci brigăzi de abataj numai una a realizat planul pe decadă, la sectorul

id

15 a- lan-auTot de loco- acelorașl mai vin,

ea

II din șapte brigăzii numai două, la sectorul HI din șase brigăzi nici una, la sectorul IV din cinci brigăzi numai una, iar la sectorul V din numărul de șase brigăzi de abataj u- na singură și-a realizat sarcina de producție.Ceea ce a lipsit a fost mobilizarea colectivului, ancorarea fiecărui om — de la miner, la maistru și pînă la inginer — cu întreaga responsabilitate în efortiul comun ce se cere depus pentru redresarea activității, Maiștrii mineri, îndeosebi, nu se achită operativ și responsabil de sarcinile privind asigurarea celor necesare bunului mers al muncii.— Cum vedeți această mobilizare, absolut necesară a e- nergiilor colectivului in perspectiva încheierii lunii mai cu un bilanț pozitiv ?— Chiar de azi începînd la conducerea exploatării au loc analize cu maiștri sectoarelor, analize centul prioritar îl ceea ce trebuie să re, concret, pentru productivității muncii. Avem și cîteva dovezi încurajatoare că putem realiza mai mult. In cîteva zile ara urcat cu productivitatea la 1,5 tone/post iar în data de 18 mai am atins chiar 1,6 tone/post, pentru pri-', ma oară — nivel mediu prevăzut a se realiza în anul 1973 la acest indicator. Ceea ce ne rămîne de făcut este să permanentizăm realizările cît mai a- proape de acest nivel. In aceste zile hotărîtoare pentru înfăptuirea lui e necesar din partea cadrelor noastre tehnice să facă totul pentru organizarea superioară a muncii în fiecare abataj, la fiecare brigadă, pentru urmărirea exigentă a modului de funcționare a utilajelor și organizarea aprovizionării locurilor de muncă pretin- zînd fiecărui om al colectivului să-și facă datoria.

In ajutorul pensionarilor

Premii binemeritate

Iacob IMLING. activist U.T.C.

Le- 1972, pte-

După numai un an de Ia constituire, Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Petroșani prezintă un bilanț edificator cu privire la întărirea sa organizatorică și economică.Organizată în baza gii din noiembrie G.A.R.P. numără în zent peste 400 de membri, diintre care un număr de 134 au beneficiat, în termen de

numai un an, de împrumuturi avantajoase în valoare de 136 000 lei. Fondul social care în momentul de față este de 101 000 lei, creșterea continuă a numărului de membri, creează condiții ca pe lingă satisfacerea unui tot mai mare număr de cereri de împrumut, C.A.R.P. să organizeze și activități culturale (de exemplu biblioteca, în curs de amenajare) și de agrement.

Secvențe duminicale

SpectacoleTeatrul de stat Valea Jiului din Petroșani a prezentat duminică Ia căminul cultural din Bănița un spectacol cu piesa „Casa care a fugit prin ușă“ de Petru Vintilă. In distribuție — Emil Schmidt, Eugenia Papaiani, Elisabeta Belba, Vaier Don- Alexandru Anghelescu,

■ l

de teatruGherghe, Paulina și alții. SpectacolNicolaeCodreanude bună valoare teatrală și cu generos conținut de idei, „Casa care a fugit prin ușă" a fost susținut, sîmbătă seara, și pe scena Casei de cultură din Petroșani, pentru elevi.
Pe itinerariile . 

frumuseților patriei
Zilele de 19 și 20 mai a.c. 

au fost din plin folosite de 
un mare număr de amatori 
de drumefii, tineri și vlrst- 
nici, din întreprinderile și 
instituțiile municipiului. Sec
ția auto a E.G.C. Petroșani 
a răspuns fără a afecta de
servirea corespunzătoare a 
liniilor de transport în co
mun din municipiu solicită
rilor ce l-au fost adresate de 
13 colective de a efectua ex
cursii cu autobuzele. Astfel, 
un grup 
I.U.M.P., 
simbătă 
tobuzul 
Tăslăuan, a străbătut traseul 
Petroșani — Tg. Jiu — Căli- 
mănești — Valea Oltului •— 
Sibiu — Deva — Petroșani. 
Două colective de elevi de 
la școlile generale nr. 2 Pe
trila și nr. 6 Petroșani au 
participat la tradiționala săr-

de 28 salariafi de la 
îmbarcafi încă de 
după-amiază în au- 
condus de Benone

labătoare a liliacului de 
Ponoare și au vizitat monu
mentele istorice și artistice 
de la Tismana, Tg. Jiu și al
te localități din județul ve
cin Gorj. Elevii au fost trans
portat! in aceste frumoase și 
interesante excursii de con
ducătorii auto Blaziu Kbllo. 
și Mihal Straubinger, Iar 
Gheorghe Fekete a efectuat 
împreună cu 28 de salariat! 
de la E.G.L. traseul Petro
șani — Drobeta Turnu Se
verin — Orșova — Caran
sebeș — Hafeg — Petroșani.

Alte 9 grupuri de amatori 
de drumeții au efectuat cu 
autobuzele puse la dispoziție 
de seefia auto a E.G.C. 
troșani excursii pe tot 
tea itinerarii avi nd astfel 
sibilitatea de a cunoaște
musefile meleagurilor patriei, 
realizările înlăptuite in anii 
construcției socialiste.

Pe- 
atJ- 
po- 
frii-

lin zîmbet, o floare“

Nu „cauzele obiective" sînt de vină. 
La nerealizări au condus neajunsurile

interne
(Urmare din pag. 1)de suficientă linie de front. Dovadă că în unele zile se realizează nivelul de producție stabilit. Totul depinde de Organizare, de modul cum e stăpînită activitatea de producție. Au mai fost, ce-i drept, și unele avarii care au ținut pe loc producția.

punzătoare. La sortul de peste 80 mm, de pildă, unde se poate face alegere, s-a scos cărbune ce conținea cenușă între 72—79 la sută, mai mare decît șisturile ce rezultă de la preparație. Sînt de la sine înțeles greutățile pe care le provoacă un asemenea cărbune. dacă poate fi numit așa.

lipsuri organizatorice care grevează asupra producției șl nemulțumesc, pe buna dreptate, brigăzile de mineri.— Ce implicații au asupra productivității muncii?
— Și acestea tin tot de modul cum este pregătită producția.— Fără îndoială, ele trebuie căutate tot în unitate. Unii conducători s-au obișnuit să le caute cu multă grijă dar nu oentru a le preveni ci pentru a le servi cu multă convingere drept „cauze obiective" ale nerealizărilor. Or, cine este mai competent în a Ie rezolva decît conducerea tehnică însăși ? Da această practică va trebui să se renunțe si adevărul să fie privit cu curaj în față, chiar dacă trebuie să se recunoască fa d tul că s-a greșit, că nu s-a acționat asa cum situația de moment, dar mai ales de perspectivă o cere. Tn ceea ce privește Urieaniul aș releva un foot deosebit pe care la decadă nu-1 prea discutăm Este vorba de calitatea producției. An fost zile cînd s-a dat căr-

— Exemplul este fără echivoc și va trebui să creeze o problemă pentru colectivul de la rog tovarășe vă referiți și exploatări
Uricani Vă director, să la celelalte

— Ca o trăsătură generală este faptul că în primele zile ale lunii s-a pornit prost, cu multe absențe, nerealizări mari, cu țe organizatorice, cu defecțiuni tehnice.
foarte cu deficien- avarii șideficien-— Cam aceleași te de la începutul fiecărei luni ?— Da, văd că discutăm de fiecare dată despre aceleași lucruri, nu apare nimic nou. N-au fost probleme deosebite de aprovizionare dinafară, dar sînt foarte multe de aprovizionare internă a locurilor de muncă. Nu sînt probleme care să depășească potențialul uni- rlrar «înt Fonrtr» multe

în ordinea in cara ac- punem pe iacă fieca- creșterea

Iosif BĂLAN

Gonfirmînd participarea cu rezultate bune la olimpiadele pe materii, elevii Liceului industrial minier din Petroșani, s-au întors nu de mult, de la. Baia Mare, unde s-a desfășurat faza pe minister a concursului pe specialități, definind premii de frunte. Ei au reușit să obțină, grație bunei lor pregătiri, un loc întâi, un loc doi și două locuri trei. Câștigătorii o-

limpiadei pe specialități sînt s Nicolae Cseka, anul III electromecanică — locul I, Dumitru Ungureanu, anul IV, exploatări — locul II, Gheorghe Ciora, anul III exploatări — locul III și Francisc Kovacs, anul IV electromecanică — locul III.

Mărturisirile unei măsuțe 
năzdrăvane

Mă aflam la cofetăria „Cri
nul" din Lupeni și așteptam 
cafelufa la ■ măsuța din coif. 
Deodată măsuța începu să se 
miște și să grăiască :

— ...Ce stai d-șoară, nu 
știi să-fi scrii numele, măcar 
cel mic ? Sau încă n-ai tre
cut pe la școală? Uită-te bi
ne la mine, nu vezi cîți mu
safiri am avut înaintea ta ? 
Au trecut pe aici și Dan și 
Curcanu Simmy, Jony, Auro
ra, Nela, Tuti, Dan, Titi 
iael, Mitică, lany, Iancsi 
chiar Pele I 
mai clfiva... 
bine, restul 
servă, n-au 
cufite și n-au 
scrie vizibil numele pe fafa 
mea. Privește acolo, la mar
gine, mi-au tăiat un col(... 
dar, știu eu cine e autorul 1 
...Attila, da, el se chercheli- 
se și s-a năpustit asupra mea 
cu briceagul... Ce mai stai ? 
Caută și tu un locșor de-fi 
scrie numele. Hai repede 1 
Sau poate n-ai cufit, prostu- 
(o ? I De n-ai, încearcă cu 
lama, mai slab cei drept, dar 
se poate. Găsești tu ceva a- 
scuflt, cu vîrf să fie... 
să scrii și data dacă 
chiar și consumația; 
poate știi vreun vers ' 
vreo vorbă de duh ? I

...Și ce amintiri mi-au lă
sat musafirii mei... lany 
consuma numai „tort cu 
corn", Doru se omora după 
„Delicia", Nelu cerea mereu 
„potcoavă", Tuti se plîngea 
că nu găsește „rotițe", Auro
ra se desfăta cu „Diplomat", 
Iui Titi Rafael îi plăceau

Ăștia... sînt 
care se văd 
nu se prea 
avut cufitașe 

reușit

Ra-
Și 

nu
mai 
ob- 
as- 

să-și

Pofi 
vrei
Sau
sau

„Carpafii", Nela se da în 
vînt după „Dănu/", Mitică se 
gîndea numai la „București", 
iar Lafi era înnebunit după 
„Doina"...

...Și ce mai vorbeau, 
doamne I Nelu zicea că nu 
lucrează că d-aia are tatăl 
său pensie... Aurora era me
reu cu Niky pe buze.., unul 
pe care-1 cunoscuse nu știu 
unde și avea un „Taurrus". 
„Niky mi-a luat aia, Niky 
mi-a luat cealaltă..." mi-a 
luat, mi-a luat... Jimmy ci
că umblă la facultate, dar 
nici prin gînd nu-i trecuse 
să învețe...

...Ei, ei, dacă i-aș fi ascul
tat pe toți, scriam un romani 
Dar... Ce să-fi mai zic fie, tu 
șl așa nu înțelegi. Am văzut 
eu că ești prostufă de 
te-ai așezat... că 
briceag 1

După aceste 
măsuța tăcu, iar 
mas coniemplînd 
le.

...Nume de fete, nume de 
băiefi, unele mai sonore, al
tele mai greu de re/inut, ră
măseseră mărturii ale trece
rii pe acolo a triburilor de 
sălbatici, rătăciți în civiliza
ție...

cum
n-ai nici

mărturisiri 
eu am ră- 
crestâturi-

Olimpia BERBECARU, Lupeni

PETROȘANI- LI VEZENI

<To

angajează
- - ■— Indicatorul nu este realizat pe nici una din fazele procesului tehnologic, tie manifestă încă aspectul că nu se rezolvă corespunzător plasarea abatajelor, cauză din care avem pierderi mari de productivitate pe celelalte faze tehnologice. Evident, asupra productivității grevează atît efectivele depășite cit și nere- alizarea coeficientului de prezență, defecțiunile tehnice, aprovizionarea necorespunzătoare...— Cum vor încheia unitățile din Valea Jiului luna mai ?— Eu apreciez că la ora actuală situația este delicată, dar este posibil — cu eforturi deosebite, cu măsuri deosebite care se pot lua — să se recupereze minusul. Cred că semnalul pe care l-am dat este recepționat în unități și se va acționa pe toate fronturile. Din promisiunile pe care conducerile unităților ni le-au făcut ar trebui să ne realizăm planul lunar.

tinichigiu
mecanici 
și electricieni auto
șoferiRelații suplimentare la compartimentul personal al autobazei.De asemenea, deschide curs de calificare la locul de muncă de scurtă durată pentru meseria de lăcătuș inon- tator agregate.Condiții de angajare :Tineri născuți între anii 1956 — 1957 și tineri cu stagiul militar satisfăcut.Domiciliul stabil cu familia în Valea Jiului. Studii: minim 8 clase.

In întîmpinarea zilei de 1 Iunie, ansamblul pionierilor de la liceul și Casa pionierilor din Petrila au prezentat două spectacole în comunele Pui și Baru Mare. In program — montajul „Un zîm- bet, o floare" și orchestra de muzică populară „Mugurelul" cu soliști vocali, recitatori și gimnastică artistică.Ansambluri asemănătoare ale copiilor din alte localități ale Văii Jiului vor prezenta

spectacole similare la Rîu Bărbat, Sălaș, Hațeg, Sîntă- măria Qrlea, Sarmizegetusa, Densuș, Rîu de Mori, Clopo- tiva. Fondurile se depun în realizate conturile U.N.I.C.E.F. și al taberei pionierești aflată în construcție la Costești. Spectacolul „Un zîmbet, o floare" a fost susținut și aseară la clubul Lonea pentru elevii de cursul sera! al liceului localitate.

20 mai 1 iunie
Unitățile întreprinderii comerciale de stat 

pentru produse industriale Petroșani oferă 
cumpărătorilor 
bogat sortiment de produse pentru copiii de 
toate vîrstele.

în această perioadă un

PĂRINȚI. NU .UITAȚI 1 Decada „Bucuria copiilor. ,----- esteun bun prilej de a completa garderoba copiiilor dv. cu articolele vestimentare de cea mai mare utilitate pentru sezonul estival și de a le oferi totodată jucăriile preferate. Deci profitați de acest prilej pentru a face copiiilor o bucurie în plus I
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Italia
*

Dineu oferit de președintele Giovanni Leone Entuziastă primire la RomaLunii seara, în marele „Salo- ne delle feste" din Palatul Quirinale, președintele Re publici! Italiene, Giovanni Leone, și soția sa, doamna Vittoria Leone, au oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Socialiste Ceaușescu, Ceaușescu.Au participat Amintore Fan-
Stat al RepubLidii România, Nicolae și a tovarășei Elena

fani, președintele Senatului, A- lessandro Pertini, președintele Camerei deputaților, Francesco Paolo Bonifacio, președintele Curții constituționale, Giulio Andreotti, președintele Consiliului de Miniștri, Mario Tanassi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și ministru al apărării, Giuseppe Medici, ministrul afacerilor externe, miniștri, deputați și senatori,

generali și ofițeri superiori, Clelio Darida, - primarul general al Romei, alte persoane o- ficiale, reprezentanți ai cercurilor economice și de afaceri, directori de ziare.Au participat, de asemenea, persoanele oficiale române care îl însoțesc pe președintele Nicolae Ceaușescu în vizita sa în Italia.Celor doi șefi de stat, tova-

rășei Elena Ceaușescu și doamnei Vittoria Leone le-au fost prezentați invitații la dineu a- flați în sălile de reprezentantă ale Palatului Quirinale.In timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de cordialitate, președintele Italiei și președintele Consiliului de Stat al Socialiste România toasturi.

(Urmare din pag. 1)

Republicii au rostit

amenajat în fața tribunei oficiale, de unde rostesc scurte alocuțiuni.
se vordouă a fost

Toastul președintelui Giovanni leone
Domnule președinte, Sînt foarte bucuros să reînnoiesc dumneavoastră, tinsei dumneavoastră soții eminentelor personalități care v-au însoțit, cel mai călduros bun venit din partea mea, a guvernului și a poporului italian și să vă exprim via și sincera mea satisfacție de a vă avea ca oaspete drag în țara noastră.Prin persoana dumneavoastră, Italia aduce omagiul său u- nui mare popor care de-a lungul secolelor s-a distins prin patrimoniul său cultural și u- • man și care întotdeauna s-a inspirat din idealurile de civilizație, independență și suveranitate.Antice și profunde legături unesc cele două popoare ale noastre. Originea noastră latină comună, profundele afinități de cultură și de limbă care există între noi, stabilite în trecut și în secolul precedent, le două națiuni și-au dit independența prin evenimentele care prezintă puncte de analogie: aceștia sînt tot atîția factori care asigură o alimentare continuă a prieteniei și colaborării între cele

vă dis- Și

tradițiile mai ales cînd ce- redohîn-

două țări și state. Aș vrea să reamintesc că, în 1855, Cesare Correnti definea România „o altă Italie", iar Cavour susținea cu fervoare unirea Moldovei șl Valahiei.In această fază atît de importantă a vieții europene și Internaționale în general, Italia și România, cu respectivele lor situații politice și sociale tind spre, consolidarea păcii și spre dezvoltarea colaborării, pe baza respectului reciproc între toate popoarele.Din viziunea comună fundamentală a acestor mari idea- luri se inspiră, de asemenea, relațiile dintre Italia și România, relații care, pentru a cita chiar cuvintele dumneavoastră dintr-un recent intervin acordat presei italiene, „au cunoscut în acești ani o creștere foarte puternică".In domeniul economic realizat o lărgire constantă s-a a raporturilor comerciale și s-a obținut o însemnată intensificare a colaborării economice și tehnico-lndustriale. Șl în domeniul cultural relațiile noastre se dezvoltă în mod mai mult decît satisfăcător. Sîntem convinși că această evoluție

pozitivă este reciproc avantajoasă și îi dorim o tot mai mare creștere, pe baza nu numai a afinităților istorice, ci și a intereselor comune care îndeamnă Ia căutarea unor forme tot mai largi de cooperare într-o epocă a sporirii contactelor în toate sectoarele dintre state și dintre popoare.îmi este plăcut să reamintesc interesul și simpatia cu care Italia urmărește însemnatele progrese pe care națiunea româiiâ le înregistrează sub conducerea dumneavoastră, cu certitudinea că aceste progrese vor crește șl mai mult în viitor. De altfel, acest lucru e confirmat de glorioasele tradiții ale poporului dumneavoastră care, așa cum afirma în secolul trecut ilustrul ric și om de stat Mihail gălniceanu, totdeauna a tat „să-și asigure propria
isto- Ko- cău- fiin- ță în marea familie a națiunilor și acesta a fost scopul tuturor acțiunilor. luptelor ferințelor sale".Domnule In acest neavoastră, nui șef de lia, constituie o etapă îunda-

președinte, cadru, vizita prima vizită
și su-
dum- a listat român în Ita-

relațiilormenlală in istoria italo-române. Ea reprezintă nu numai dovada prieteniei și colaborării existente între noi, ci și premisa întăririi lor ulterioare.Sînt de aceea convins că schimburile de păreri pe care le-am început cu succes și pe care ne pregătim să Ie continuăm nu vor întirzia de a da rezultate pozitive, de mare folos. Interesul față de cunoașterea punctelor noastre <ie vedere este mare și, cred, reciproc. In plus, contactele noastre din aceste zile ne permit să constatăm rezultatele obținute în diferitele sectoare ale raporturilor noastre și să deschidem noi perspective colaborării noastre, plan bilateral.uronean.Cu această această domnule rul în voastră nei Ceaușescu, pentru rea nobilei națiuni române pentru prietenia care leagă le două țări și popoare noastre.

țării este deSub

ministru al apărării, Tanassi, ministrul afa- externe, Giuseppe Me-
în de de de

alt»cît și pe plan pe e-încredere și vie și sinceră,euurarepreședinte, ridic paha- sănătatea dumnea- personal și a doam- ferici- Și ce- ale

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte, Sub puternica impresie ospitalității cu care înconjurați, doresc să vă adresez, încă o dată, din partea poporului român și a mea personal, dumneavoastră și doamnei Leone, un salut călduros și cele mai bune urări. Țin să vă asigur, de asemenea, că nutrim cele mai vii sentimente de prețuire față de poporul italian, care prin e- nergia și talentul său, a adus și aduce o contribuție de seamă la tezaurul civilizației u- mane.Aflîndu-ne aici, Ia Roma, nu putem să nu evocăm originea comună a popoarelor noastre, legăturile străvechi care le-au unit, contactele strînse pe care le-au avut secole de-a rîndul, și care și-au găsit o puternică expresie în solidaritatea și întrajutorarea spiritelor înaintate ale celor două națiuni în lupta lor pentru libertate, neatîrnare și progres.In zilele noastre a devenit posibil, domnule președinte să dăm noi dimensiuni legăturilor tradiționale dintre popoarele român și italian — 'in concordanță cu cerințele diviziunii internaționale a muncii, ale circulației mondiale a valorilor materiale și spirituale, cu interesele de progres și propășire ale țărilor noastre. Intr-adevăr, în ultimii taliene

asîntem

ani relațiile româno-i- au cunoscut o puter-

nică dezvoltare, Italia ocu- pînd astăzi locul al doilea, dintre țările occidentale, în comerțul exterior al României. S-au extins schimburile comerciale, cooperarea economică, colaborarea tehnico-ști- ințifică și cultural-artistică. Ca și dumneavoastră, amplificarea acestor astfel ca raporturile Italia și România, state cu o- rînduiri sociale diferite. să constituie un exemplu de colaborare bazată pe avantaj reciproc, pe deplină egalitate în drepturi și respect mutual.Vom avea prilejul, domnule președinte, să facem un util schimb de păreri și în legătură cu problemele politice generale ale lumii de astăzi, în scopul unei conlucrări mai strînse a României și Italiei pe tărîmul eforturilor pentru destindere, colaborare și pace pe continentul european și în întreaga lume.Constituie o realitate incontestabilă că în viața internațională actuală se instaurează un curs nou, favorabil conviețuirii pașnice între națiuni. Dar tot o realitate este faptul ră pe agenda internațională continuă să se afle o seamă de probleme spinoase de care depinde evoluția destinelor omenirii. Am în vedere, înainte de toate, necesitatea promovării pe continentul euro-

dorim relații, dintre

pean a unor relații noi, întemeiate pe principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pe nerecurgere la forță și la amenințarea cu folosirea forței — relații care să dea fiecărei națiuni garanția unei dezvoltări libere și nestingherite, la adăpost de agresiuni, atacuri și ingerințe. Saluțînd progresele realizate Ia reuniunea pregătitoare de la Helsinki, apreciem că s-au creat premisele ținerii, încă în vara acestui an, a Conferinței general-europene. Considerăm că toate popoarele Europei sînt interesate si trebuie să acționeze pentru ca această conferință să ducă Ia realizarea unui consens nrî- vind dezvoltarea fă*ă nici un fel de îngrădiri si discriminări a colaborării economice, tehnion-stiint’flee și culturale între toate statele continentului, fără deosebire de orîndu- ire socială, în scopul înfloririi fiecărei națiuni, al cauzei nrogresului general, al apropierii și prieteniei între popoare. Aceasta ar avea o în- riurire deosebit de binefăcătoare asupra climatului politic general.Viața internațională impune, de asemenea, ca o necesitate arzătoare, intensificarea demersurilor tuturor statelor pentru stingerea focarelor de

încordare și tensiune care mai stăruie în lume, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase pe calea tratativelor. Considerăm că toate țările — fie ele mari, mijlocii sau mici — au atît dreptul cît și datoria să participe, cu drepturi egale, Ia rezolvarea tuturor problemelor ce confruntă lumea contemporană.Domnule președinte.Această primă vizită a unui șef de stat rorhân îh Italia va marca, fără îndoială, intrarea într-o etapă nouă, superioară, a relațiilor țărilor noastre. Convorbirile cu dumneavoastră. domnule președinte, cu oameni politici și reprezentanți ai vieții economice italiene vor deschide, desigur, perspectiva unui nou a- vînt al '■nonerării româno-italiene, atît pe planul relațiilor bilaterale, cît și pe tărîmul vieții internaționale. Animate de aspirații spre progres și prosperitate, popoarele noastre, colaborînd strins, pot a- duce o contribuție prețioasă la eforturile omenirii înaintate, pentru instaurarea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte.Cu aceste gînduri, doresc să toastez pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, domnule președinte, și a doamnei Leone, pentru prosperitatea bravului popor italian, pentru prietenia româno-italiană.

teptările celor două popoare, încrederea lor în succesul deplin al convorbirilor la nivel înalt româno-italiene împlini....După un zbor de ceasuri, timp în caresurvolat teritoriul Iugoslaviei prietene, nord-estul și centrul Italiei, avionul prezidențial, arborînd în fața carlingei ste- gulete cu tricolorul român și cel italian, aterizează pe aeroportul Ciampino-vest, la ora 14.00, ora locală, fiind escortat de la graniță de reactoare ale forțelor aeriene ale gazdă. Clădirea aerogării împodobită cu drapelele stat ale celor două țăricerul de mai, răsună salvele de tun, în semn de salut.Au venit să întâmpine pe președintele Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu. să le adreseze u- rarea de bun venit președintele Republicii Italiene. Giovanni Leone, împreună cu sof ia, Vittoriă Leone, președintele Consiliului de Miniștri, Giulio Andreotti, președintele Curții Constituționale, Francesco Paolo Bonifacio, vicepreședintele Consiliului de Miniștri și Mario cerilor dici.De asemenea, pe aeroport se află miniștri, subsecretari de stat, deputati și senatori, alte oficialități tare.Sînt de față_____  ___ambasadorul României Roma,'membri ai ambasadei și ai agenției comerciale a tării noastre, conducerea ..Bibliotecii române" din capitala Italiei.Au venit, totodată, să salute pe șeful statului român ambasadorul Italiei la București, Anton ino Restivo, decanul corpului diplomatic, monseniorul Romolo Carboni, șefi de misiuni diplomatice acreditați la Roma și alți membri ai corpului diplomatic.La coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinati de președintele Giovanni Leone și de soția sa, doamna Vittoria. Leone. Cei doi șefi de stat se salută cu cordialitate. își string cu căldură mîinile. Sînt intonate .imnurile de stat ale României și Italiei.Președintelui Consiliului de St.at și tovarășei Elena Ceaușescu 1? sînt prezentate personalitățile oficiale italiene venite în întîmpinare.Apoi, cei doi președinți tree în revistă garda de onoare, e- cbipată în tinută de paradă.La rîndul său, șeful statului român face prezentarea persoanelor care îl însoțesc : Ion Pătan. George Macovescu, loen Avram.Cei doi șefi de stat iau loc. apoi, pe un podium special

civile și miliIacob fonașcu,i la

După terminarea ceremoniei oficiale, cei doi președinți, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Vittoria Leone, se urcă într-un elicopter, îndreptîndu-se spre oraș.De la bordul elicopterului, care survolează orașul, panorama Romei este impresionantă. Undeva, strecurîndu-se printre umbrelele deschise ale pinilor, via Appia evocă în peisajul contemporan trecutul glorios al Capitalei care poartă cu demnitate virsta.de mai bine de 2 700 de ani. Tstoria a conservat aici, peste milenii, monumentele nepieritoare ale culturii și civilizației romane, apoi, mai tîrziu. ale Renașterii, care nu s-au lăsat copleșite de construcțiile moderne, ci s-au integrat în metropolș de astăzi, clăruindu-i nu numai farmecul și poezia de o inegalabilă fru- . musete, ci și confirmarea geniului inventiv, a dragostei de frumos, a capacităților unui ponor harnic și talentat. Mărturie vie este însuși centrul istoric, un imens muzeu a»r liber, : unde, alături Colosseum, de Arcurile Triumf ale imneratorilor,vestita Columnă a lui Traian— emoționantă cronică vizuală a originii poporului român— s-au ridicat clădirile purtând semnătura creatoare a arbitectilor de astăzi.Roma se înfățișează privirilor cu tineretea-i veșnică, „Cetatea eternă" rămînînd simbolul latinității ce a generat și menținut, în decursul anilor, permanenta unor legături de prietenie si fraternitate între cele două popoare.Elicopterul aterizează la cazarma Macao.De aici, președinții Nicolae Ceaușescu și Giovanni Leone iau loc într-o mașină deschisă, urmat'ă de mașina în care se află tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Vittoria Leone. Motocicliști și un es- cadron de corațieri călare — garda republicană — purtînd uniforme de gală, deschid drum cortegiului oficial, care se îndreaptă spre Quirinale, locul de ță rezervat înalților pe timpul Italiei.Roma îi poporului cu drapelele de stat ale României și Italiei, arborate pe principalele artere, pe edificiile publice. Ii întîmpină cu sentimentele de bucurie și de caldă prietenie ale locuitorilor săi, în numele cărora primăria capitalei a lansat o adevărată chemare- manifest, afișată pretutindeni : „orașul nostru, care se simte onorat de prezența președintelui Nicolae Ceaușescu, urează ilustrului oaspete o

șederii în
Pâlatul reședin- oaspeți capitalape soliiîntîmpinăromân împodobită

fericită ședere și își reînnoiește convingerea că numai prin intermediul dialogului, al întîlnirii, al recunoașterii valorilor comune de civilizație se poate construi o pace trainică bazată pe dreptate și libertate".Acum, la ceasurile amiezii, pe traseul străbătut, de cortegiul oficial — Piazza della Croce Rossa, Porta Pia, Largo Susana și Vin XX Softembre — locuitorii Romei și, alături de ei, mulți turiști străini, fac semne prietenești, salută cu spontaneitate pe șeful statului român. Asistăm la manifestări emoționante, de profundă considerație fată de solii poporului nostru. Se aud voci adresînd urări : „viva il president? Ceaușescu", „viva la Romania".Președintele Nimlat Ceaușescu răspunde cu căldură saluturilor și urărilor care i se adresează Simpatia și ospitalitatea orașului gazdă le regăsim pretutindeni exprimate cu pregnantă Am desprins din toate acestea caldul mesaj de prietenie al poporului italian, satisfacția și interesul cu care este primită, încă din' prima vizita președintelui Ceaușescu.De altfel, încă din premergătoare sosirii poporului român, opinia publică din tara gazdă și-a manifestat interesul deosebit față de evenimentul de mare însemnătate pe care îl reprezintă vizita președintelui Nicolae Ceaușescu.Suita de interviuri acordate presei și radioteleviziunii italiene, prestigioasele manifestări cultural-artistice, apariția volumului trei de ..Scrieri alese" ale tovarășului Ceaușescu, precum și a Raportului prezentat la Conferința națională a partidului nostru au avui darul să contribuie la mai buna cunoaștere în Italia a muncii și realizărilor poporului nostru, a politicii externe a statului român, a stadiului actual și a perspectivelor relațiilor ro- mâno-italiene. Așadar, este lesne de înțeles de ce italienii văd în vizita președintelui Nicolae Ceaușescu mesajul cald al unei națiuni prietene, o încununare a procesului de apropiere dintre cele două țări și popoare, o expresie strălucită a bunelor relații statornicite între România și Italia, a dorinței sincere de a conlucra mai ștrîns, de a acționa împreună pentru propășirea lor, pentru edificarea unei Europe și unei lumi a păcii, pentru securitate și colaborare. Ei știu și prețuiesc, lași timp, faptul că rul acestei solii de est'e o proeminentă litate politică — atît de cu-

Augustus, de mașini, monumen- ridicate de Bernini.

zi,Nico'ae

în ace- mesage- prietenie persona-

R e c e P t i edineu, cei doi șefi de auDupă stat, împreună cu soțiile străbătut numeroase săli celebre din Palatul Quirinale, în care se aflau numeroase opere de artă de o deosebită valoare, realizate de-a lungul secolelor de maeștrii sculpturii _și

picturii italiene — galeria busturilor, unde este expus u- nicul bust cunoscut, în marmură, al comandantului de oști Handbal ; • salonul anotimpurilor, care se bucură de faimă datorită celor 12 fotolii cu

sculpturi de o mare finețe în- fățișînd semnele zodiacului, sala oglinzilor și sala d’Arco decorate artistic în spiritul a- nilor ’600 și '800, măestria celor lizat. înalțilorfost prezentate cu acest prilej
reflectînd care le-au rea- oaspeți le-au

Solemn ita* I Primirea de către

nu-mero-asele personalități ale vieții politice și economice, reprezentanți de frunte ai artelor și culturii care iau parte la recepți-a oferită în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, în sălile Palatului Quirinale.Aceeași atmosferă de cordialitate și amiciție a domnit în tot timpul desfășurării recep-
tea schim 

bului de
decorațiiIn „Sala del Brustolon" din Palatul Quirinale a avut loc, luni seara, solemnitatea schimbului de decorații între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Italiene, Giovanni Leone.In cadrul solemnității, președintele Nicolae Ceaușescu a înmânat ș'efului statului italian ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.La rîndul său, președintele Giovanni Leone a înmânat președintelui Nicolae Ceaușescu cea mai înaltă distincție italiană ordinul „Marele Cordon al Meritului Republicii".Tovarășei Elena Ceaușescu i s-a înmânat ordinul „Marea Cruce a Menitului Republicii".Schimbul de decorații trează bunele relații, în firma dezvoltare, dintre două țări și popoare. ilus- con- cele

președintele
Nicolae Ceaușescu

a membrilor

In după amiaza zilei de 21 mai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au primit, în „Sala degli ambasciatori", de Ia palatul Quirinale, pe șefii misiunilor diplomatice acreditați în capitala Italiei, cu soțiile.Precedați de decanul corpului diplomatic, Romolo Carboni,și însărcinații cu afaceri peste 90 de țări de pe toate continentele au exprimat profund respect și înaltă con-
monseniorul ambasadorii din

siderație față de președintele Nicolae Ceaușescu, apreciind neobosita sa activitate pe plan internațional, pusă în colaborării și prieteniei popoare, a consolidării în Europa și în lume.Intîlnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu misiunilor diploma,ti ce talia, desfășurată într-o atmosferă cordială, a reflectat încă o dată relațiile prietenești pe care le întreține România pe plan extern, prețuirea de care se bucură tara noastră în lume.
Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

noscută și respectată și în țara lor — care și-a adus și își aduce o contribuție de seamă la adîncirea legăturilor româno-italiene, la realizarea nobilelor aspirații ale omenirii contemporane.Pe măsură ce cortegiul o- ficial se apropie de reședință, unități ale armatei italiene, reprezentînd toate armele, dau onorul.Marea piață Quirinale este dominată de grupul sculptural al Dioscurilor — Castor și Polux — de obeliscul proven it din Mausoleul Iuiin fața coloanei se deschid porțile tale ale palatului renumitul sculptorConstruit în plin centru al orașului, pe cea mai înaltă dintre colinele Romei, în anul 1574, Palatul Quirinale — capodoperă a arhitecturii italiene — este vestit prin armonia și decorația saloanelor sale strălucitoare, prin comorile de artă pe care le adăpostește — sculpturi originale de p valoare inestimabilă. colecții celebre de tapiserii, considerate pr: țre cele mai importante din Europa, siuni, toriaDe fost martor al istorice care încep cu epoca papalității, continuă cu prezența trupelor cotropitoare napoleoniene, cu mișcării'? revoluționare de la 1848. pentru a cunoaște apoi momentul instaurării republicii, devenind în 1946 reședința prezidențială.Prin dimensiunile sale - kilometri întregi de coridoare și scări leagă între ele cele aproape 2 000 de saloane și camere —, prin pitoreasca sa grădină bogată în fîntîni, jocuri de apă și grote artificiale,

fresce multe [taliei, altfel, de-a
de mari dimen- inspirate din is-Palatul însuși a lungul veacurilor unor evenimente

. palatul constituieun monument reprezentativ al capitalei.Pe peronul Palatului, sînt dă de carabinieri și o gardă de corațieri călare, în ținută de gală, care prezintă onorulSosirea celor doi șefi de stat este anunțată prin sunet de trompetă.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Giovanni Leone se înclină în semn de salut, în fața drapelelor Republicii Italiene Republicii nia. Răsună rilor de stat țări.Președinții garda de onoare.Șeful sfatului român și tovarășa Elena Ceaușescu sînt conduși în saloanele rezervate drept reședință.Nicolae PUICEA Nicolae VAMVU

de onoare al aliniate o gar-

Socialiste acordurile ale celortrec în
?iRomâ- imnu- douărevistă

TELEGRAME EXTERNE «■ TELEGRAME EXTERNE

Reuniunea

HELSINKI 21 — Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite : In cursul ziîlei de luni, grupul de lucru pentru problemele de procedură, creat în cadrul reuniunii multilaterale de la Helsinki, a continuat redactarea regulilor după care urmează să se desfășoare viitoarea conferință pentru securitate și cooperare în Europa. Așa cum s-a mai anunțat, activitatea de redactare a cumentului respectiv au luate ca bază proiectele zentate de delegațiile Franței și Iugoslaviei, la principiile iembrie 1972 rarea actualei gătitoare.La rîndul lor, pârtiei panții în grupul de lucru însărcinat cu problemele cooperării culturale și contactelor umane au continuat activitatea de redactare a documentelor respective, iar grupul de lucru

în do- fost pre-care pornesc de stabilite în no- pentru desfășu- consultări pre-

multilaterală

pentru problemele cooperării economice și-a concentrat a- tenția asupra definitivării textelor privind dezvoltarea relațiilor comerciale între statele participante.Aspectele militare ale securității europene au făcut o- biectul unui schimb de păreri, în grupul de redactare respectiv, întrunind experți ai numeroase delegații.
Întîlnire

Șahinșahul Iranului
a primit delegația
de ziariști româniTEHERAN 21 (Agerpres). — In ziua de 21 mai. șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pah lavi Aryamehr. a primit, la Palatul Niayaran. delegația de ziariști români aflată în prezent, într-o vizită oficială în această țară la invitația Ministerului InformațiilorCu acest prilej suveranul I- ranian a acordat ziariștilor români un interviu.

Le Duc Tho
Henry KissingerPARIS 21 (Agerpres). — Duc Tho, reprezentant al guvernului R.D. Vietnam, și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale, s-au întîlnit, luni.

✓

Le pentru a patra oară, în suburbia pariziană Saint-Nom-la Breteche, în cadrul actualei runde de convorbiri privind a- plicarea Acordului de lâ Paris asupra Vietnamului.

Primele
două, runde

ale
convorbirilor
oficiale dintr e
G. Pompidou

21 (Agerpres). La avut, loc, luni, prime- runde aleoficialeFranței convor- d intreGeor-
șî E. HeathPARIS Paris au le două birilorpreședintele ges Pompidou, și primul ministru al Marii Britanii, Edward Heath. Denis Baudouin, purtătorul de cuvînt al președintelui. a precizai că problemele monetare interoccidentale și chestiunile privind Piața comună au constituit principalele subiecte ale celor două întrevederi dintre Pompidou și Heath. Rezultatele acestei prime zile apar pozitive, iar atmosfera — excelentă, a adăugat el.

Corpului diplomatic

MARȚI 22 MAI
13,0017,30PETROȘANI — 7 Noiembrie : Egor Buliciov și alții ; Republica ; Marea dragoste ; PETRILA : Fete în soare ; LONEA — Minerul : Doamna și vagabondul ; VULCAN: Liubov Iarovaia ; LUPENI — Cultural : Războiul lui Murphy ; Muncitoresc: Grăsuna,slujba între păcii

șefiidin I- 5,00 Buletin de știri; 5,05 Drag mi-e cîntecul și jocul ; 5,50 8,08ții 18,30
Muzică ușoară; 6,00 — Radioprogramul diniine- 8,08 Matineu muzical ; La microfon, melodia

preferată; 9,00 Buletin știri ; 9,30 Atlas cultural ; 10,00 Buletin de știri ; 10,05 Folclor muzical din Moldova ; 10,30 Start la intersecție; 11,00 Buletin de știri;11,15- Muzică ușoară ; 11,30Cîntecele anului 1848; 12,00 Discul zilei ; 12,30 Intjlnirecu melodia populară și interpretul preferat ; 13,00 Radiojurnal; 13,30 Concert de prînz; 14,00 Compozitorul săptămî- nii"; 14,40 Muzică populară; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Radioenciclopedie pentru tineret tradă 16,15 16,35 17,00 17,10 mareConcert de muzică populară; 18,00 Orele serii; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Con-

semnări ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 Moment, poetic; 21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Concert de seară ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estradanocturnă.
de saptăinîni (reluare] i Telejurnal ;Curs de 'imbă rusă. Lecția a 54-a (reluare,; Telex ;Publicitate ;Pe-un picior de plai ; Panoramic științific;1 001 de seri ;Cincinalul de termen — întregului po-

samblului Operei mîne din Bucutești 22,00 24 de ore -, 22,30 Călătorie muzicală —emisiune de muzică ușoară realizată de Tv, din R.D. Germană :

; 15,45 Muzică de es- ; 16,00 Radiojurnal ;Cîn-tă Felician Fărcașu; Cîntecul săptămînii ; Muzică de promenadă ; Radiocabinet de infor- și documentare ; 17,30
9,0010,0010,0510,1510,2011,00

Teleșcoală ;Telex ;Publicitate ; Avanpremieră ;Teleenciclopedia (re: luare);Telecinemateca pentru copii : „Iazul cucuvelelor" (reluare);Muzică populară ;12,2012,45 52 de inițiative în 52

18,0018,0518,1518,4019,2019,30 Telejurnal, înainte cauză a por ;CînteculDintotdeauna pe pămînt ;Reportaj Tv. Ecourile pădurii ;Reflector ;

Valorile temperaturii gistrate în cursul zilei ieri : inre- de20,10
20,15

săptămînii.acest 4- 24
20,3520,50 Teatrul liric Tv prezin- Primăvara Trăilescu, an-tă baletul de Cornel în interpretarea

Maximele : Petroșani grade ; Paring 4- 16 grade.Minimele: Petroșani -4-8grade ; Paring 4- 8 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține frumoasă cu cer variabil mai mult senin noaptea. Vîn- tul va sufla slab pînă Ia potrivit din sectorul nord-ves- tic.
Tiparul - întreprinderea nollarafieS Uunadoara - Subunitatea Petroșani 40 396

virsta.de

