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Intensificarea ritmului
lucrărilor de montaj
cerință prioritară pentru
recuperarea restantelor

pe șantierul de investiții
al preparației Lupeni

Pentru amplificarea și mo
dernizarea preparației Lu
peni, lucrare aflată în aten
ția lotului Lupeni al T.C.M.M., 
în acest an trebuie să se în
registreze un ritm de execu
ție alert, urmînd a se 
cheia atît lucrările de 
trucție cit și o mare 
din cele de montaj. Obiecti
vul este neîndoios, de mare

în- 
cons- 
parte

intereș pentru asigurarea di
namicii viitoare a producției 
de cărbune cocsificabil 
din Valea Jiului, ur- 
mînd ca noile instalații ale 
preparației să preia însemna
te sporuri de extracție ce se 
vor obține în următorii ani.

Confruntînd necesitățile cu 
realitatea de pe teren, ne-am 
putut convinge că ritmul de 
execuție realizat, în perioada 
scursă de la începutul anului 
pînă acum, nu corespunde, 
nici măcar în parte, cerințe
lor. In timpul relativ scurt 

a trecut' ele la deschi- 
lucrărilor s-au înre-

ră-

care 
dorea 
giștrat deja importante 
mineri în urmă, întîrzieri ca
re provoacă îngrijorare asu
pra încadrării în termenele 
finale de punere în funcție. 
Bilanțul perioadei scurse din 
acest an exprimă clar aceas
ta : în primul trimestru pla
nul a fost realizat în propor
ție de numai 78 la sută, iar 
în luna aprilie abia de 57 
la sută.

— Restanțele, nc-a decla
rat inginerul < Luca Suciu, șe
ful de lot, au fost determi
nate de întîrzierea începerii 
și continuării montajelor de 
utilaje, de instalații. Cons
trucția, ca structură de plan, 
evoluează conform ultimelor 
Grafice întocmite. Am alins, 
așa cum se preconiza, la 
sfîrșitul lunii mai, cot'a de 
15,50. Pe de altă parte, însă, 
la montaj întîrzierea este de

cel puțin 3 luni, cu toate că 
spațiile sînt asigurate pentru 
aceasta de mult timp. La sta
ția filtre, de pildă, construc
ția fiind încheiată încă din 
noiembrie anul trecut, nici în 
momentul de față, nu sînt so
site utilajele. Intre timp am 
fost obligați să împărțim e- 
fectivele pregătite pentru 
montaj pe alte șantiere, sau 
să le ținem fără a le asigura 
front de lucru.

Urmărind realizările for
mațiilor de lucru și discutînd 
cu doi șefi de echipă, dulghe
rul Ludovic Mate și fierar- 
betonistul Iosif Hardoși, am 
constatat că, în general, ac
tivitatea la nivelul brigăzi
lor se desfășoară normal, că 
le sînt create condiții pentru 
ca realizările și cîștigurile 
să-i satisfacă dar, că din pă
cate, pe ansamblul activită
ții situația e nesatisfăcătoa
re.

Am cules date suplimen
tare do la conducerea șantie
rului T.C.M.M prin interme
diul inqinerului Constantin 
Stanciu, șeful serviciului pro
gramare — urmărire produc
ție. In fața unui grafic pri
vind execuția lucrărilor de 
montaj pentru obiectivul de 
care ne ocupăm ni s-au rela
tat cîteva fapte al căror con
ținut îl concluzionăm. Con
form graficului amintit, be
neficiarul — Centrala cărbu
nelui Petroșani — s-a anga
jat să livreze la anumite ter
mene utilajele ce urmau să 
fie montate. Insă, contrar u- 
nei eșalonări judicioase, par
te din aceste termene au fost 
stabilite pentru ultimele do
uă luni ale anului în curs. 
Constructorul, contînd pe o 
desfășurare normală a acti
vității, pe o altă coloană din

Anton HOFFMAN
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Pentru servirea populației
la nivelul

Finalizarea recentă a lucrări
lor de finisaj la complexul 

• meșteșugăresc din I.onea, a 
făcut posibilă concentrarea în- 
tr-o singură clădire a secțiilor 
croitorie, cismărie. coafură — 
frizerie, radio-TV, foto, cea
sornicărie. Dacă în trecut uni
tățile erau dispersate în toată 
localitatea, acum s-au creat 
lucrătorilor cooperatori condi
ții corespunzătoare de muncă 
în spații bine luminate și ae
risite.

cerințelor
Grija față de încadrarea 

secțiilor cu muncitori bine 
calificați profesional — exem
plul secției radio-TV — cu 
noi absolvenți ai școlilor de 
specialitate permite desfășu
rarea producției la nivelul im
perativului satisfacerii tot 
mai bune a sarcinilor de de
servire a populației. Totodată 
controlul exercitat asupra 
unui singur centru garantează 
un salt calitativ în servirea 
populației Ia nivelul cerințe-

* de, (« * 4 1 s.

Productivități sporite,

succese ale întregului sector
Depășirea unui indicator sintetic, cum este 

cel al productivității muncii, denotă multi
ple fațete ale preocupărilor colectivelor de mi
neri pentru organizarea judicioasă a muncii, 
folosirea intensivă a utilajelor din dotare, re
partizarea cu chibzuință a efectivului forma
ției de lucru. Pe un alt plan, mai reflectă hăr
nicia și priceperea oamenilor, hoțărîrea lor 
nestrămutată de a-și spori roadele muncii, de 
a contribui la obținerea unei producții de căr
bune superioare. Este ceea ce se poate spune, 
și de această dată, despre colectivul sectoru
lui IV al minei Lupeni, un colectiv care con
tinuă seria unor realizări meritorii pe măsu
ra frumoaselor tradiții de muncă ale mineri
lor.

Sectorul IV al minei Lupeni, condus de in
ginerul GRIGORE POPESCU, a încheiat luna 
mai cu o producție extrasă suplimentar de 
peste 7 000 tone de. cărbune, ni s-a relatat 
deunăzi de către conducerea minei. Oamenii au 
muncit cu multă abnegație,

la o zi Ia alta, cu perseverență, situindu-se 
prin realizările lor constante la nivelul multor 
colective fruntașe din întreaga tară.

Iată cîteva exemple ale productivităților ob
ținute în acest sector: in cele trei aba
taje frontale, de mare capacitate, conduse de 
minerii Petre Constantin, Ion Solomon și loan 
Sălăjean, randamentul planificat a fost depășit 
cu 748 kg/post, ceea ce reprezintă in procen
te, peste 30 la sută. Depășirea se menține ri
dicată și dacă o socotim la totalul lucrărilor 
executate în cărbune (peste 580 kg/post) sau 
pe ansamblul activității sectorului (381 kg/'post) 
fapt ce ilustrează participarea activă și a per
sonalului de regie la realizarea sarcinilor 
proprii, preocupările constante ale acestuia 
pentru preîntîmpinarea defecțiunilor electro
mecanice, a avariilor sau altor întreruperi in 
producție.

Intr-un cuvint, este vorba de’ un colectiv în 
care, metaforic vorbind, răspunderea pentru 
fructificarea fiecărei unități de timp cunoaște 
reale autodepășiri in activitatea oamenilor.

Sosirea în România
a Șahinșahului Iranului

Mohammad Reza
Pahlavi Aryamehr

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Maiestățile Lor 
Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșa
hul Iranului, și Împărăteasa 
Farah Pahlavi Sahbanu au 
sosit, simbătă la amiază, în 
Capitală, într-o vizită oficială 
în țara noastră.

Vizita suveranului iranian 
are loc Ia numai cîteva luni 
de la întîlnirea Ia Teheran cu 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, înscriindu-se ca un 
nou și semnificativ moment al 
dialogului activ și rodnic la 
nivel înalt româno-iranian. 
Este a șasea întîlnire pe care 
cei doi șefi de stat o au în 
ultimii ani, ea mareînd — ca 
și contactele directe preceden
te — un eveniment de majoră 
însemnătate în evoluția rapor
turilor româno-iraniene, reia- 

Întîlnirea dintre

ții tradiționale care cunosc, 
în prezent, o dezvoltare din 
ce în ce mai mare, mai fruc
tuoasă, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării internațio
nale. România și Iranul au 
căutat necontenit căile apro
pierii și înțelegerii, statorni
cind între ele strînse legături 
de prietenie și colaborare, în 
spiritul coexistenței pașnice, 
pe temelia trainică a princi
piilor respectării independen
ței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Colabo
rarea româno-iraniană, bogată 
și dinamică, reprezintă, în 
fapt, un exemplu de conlucra
re eficientă între state cu o- 
rînduiri social-politice diferi
te. O expresie strălucită, a a- 
cestor bune relații, a dorinței 
comune de a le promova cu 
și mai multă vigoare, pe mul-

tipie planuri, o constituie ac
tuala vizită a Maiestăților Lor 
Imperiale, pe care opinia pu
blică din țara noastră o salută 
cu interes și satisfacție, cu cal
dă simpatie și ospitalitate, 
văzînd în ea încă o contribu
ție de preț la întărirea priete
niei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

...Aeroportul Otopeni. Aici 
are loc ceremonia primirii 
înalților oaspeți. In această 
dimineață, aerogara este îm
podobită sărbătorește. Sînt ar
borate drapelele de stat ale 
României și Iranului, care în
cadrează portretele președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr. Dînd glas simțămintelor 
cu care locuitorii Capitalei, 
toți cetățenii țării întîmpină

(Continuare in pag. a 4-a)

Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa Imperială
Șahinșahul Aryamehr

Simbătă după-amiază au 
început convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușes
cu, și Maiestatea Șa Imperia
lă Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

Convorbirea dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și Ma
iestatea Sa Imperială Șahin
șahul Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă 
ce caracterizează raporturile

multilaterale româno-iranie- 
ne, conlucrarea țărilor noastre 
In principalele probleme ale 
vieții internaționale, relații a 
căror continuă promovare a 
fost de fiecare dată, cu prile
jul întîlnirilor anterioare, in 
atenția celor doi șefi de stat.

oferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

un dineu 
Consiliului

fără oscilații de

EX- 
zilele

Performantă->
de avansare

Minerii din brigada con
dusă de Ioan Demeter, u- 
nul din brigadierii socotiți 
veterani la mina Paroșeni, 
au dobîndit în cursul lunii 
care s-a încheiat o nouă 
performanță: 52 ml avan
sare în abataj frontal în 
stratul 18 dotat cu combi
nă de tăiere 2 K 52 și sus
ținere cu stîlpi metalici.

Vechiul record Ia mina 
Paroșeni, în asemenea con
diții de dotare, a fost de 
35 ml și era deținut de a- 
celași colectiv destoinic al 
brigăzii lui Ioan Demeter. 
Noua reușită e de mare în
semnătate, pentru că avan
sarea obținută este de cir
ca două ori mai mare decît 
media de avansare în fron
talele din stratul 18. Succe
sul se datorează tuturor 
■membrilor formației de 
lucru, conduși pe cele patru 
schimburi de către minerii 
loan Vintilă, Petru Giuca, 
Ioan Petrilă și Gheorghe 
Voinea cu mențiunea că 
cele mai mari strădanii 
le-a depus șeful de brigadă 
care din prima zi a lunii a 
urmărit activitatea fiecărui 
schimb postîndu-se de lie- 
care dată acolo unde era 
mai greu. Ceea ce a reușit 
să dovedească colectivul, 
alături 'de rezultat este că 
totul a fost posibil doar în
condițiile unei discipline 
organizatorice ferme, în 
brigadă neinregistrîndu-se 
în tot cursul lunii nici o 
absență nemotivată.

provincialism
Regret 
ui in

că am pierdut acel număr al 
care, un reporter se

?

r
zia- 

referea 
la „plăcerea" de a viziona un film avind sub 
picioare un covor de coji de semințe de 
dovleac și la faptul că aceste coji împes
trițează întreg centrul orașului nostru. Eu aș 
merge mai departe și m-aș referi la latura igi- 
enico-sanitară a acestor produse, aș arăta de 
către cine și cum sînt preparate aceste se
mințe.

Locuiesc în strada Dacia, partea dinspre 
Jiu, iar peste drum sint situate un număr de 
barăci în care locuiesc, pe lingă unii cetă
țeni aflați în cîmpul muncii și alte elemente 
care nu au nici o legătură cu munca sau 
măcar cu localitatea noastră. Sînt oameni 
care trăiesc din expediente, nu au nici o o- 
cupație și totuși trăiesc. Dintre aceștia sînt 
și cîteva femei, bine cunoscute prin vestimen
tație și locul ce-l ocupă de regulă - colțul 
de stradă - care se ocupă cu vinzarea se
mințelor. Ca să ne dăm seama de „gradul 
de curățenie" în care trăiesc, precizez că 
nu au nici apă curentă, nici instalație sani
tară și sînt certate cu cele mai elementare 

I reguli de igienă. Și chiar acestea se ocupă

I 
I
I

I

in onoarea inalților oaspeți
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
au oferit, simbătă, 
oficial la Palatul 
de Stat în onoarea Maiestăți
lor Lor Imperiale, Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și a împă
rătesei Fârah.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Mânea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Emil

Maiestățile Lor Imperiale, 
Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și împărăteasa Farah, au fă
cut, în cursul serii, o vizită 
protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, și to
varășei Elena Ceaușescu.

La întîlnire au participat 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, și tovarășa Elena 
Maurer, Ion Pățan, vicepre-

de prepararea și vînzarea semințelor.
Să ne imaginăm practic, cum se prepară 

aceste semințe : se udă cu apă într-un vas 
de o curățenie mai mult decît îndoielnică, se 
amestecă cu sare de niște mîini nespălate 
de cine știe cînd șî apoi se pun la cuptor 
pentru coacere. Cred că mulți din cei care 
sparg între dinți aceste semințe savurînd sa
rea de culoarea pămîntului dacă ar cunoaș
te felul cum sînt preparate nu le-ar mai' 
consuma. Organul de stat care controlează 
igiena în localurile de alimentație publică ar 
avea și în această privință un cuvînt de spus. 
Și acum cîteva precizări.,, comerciale. Semin
țele se cumpără crude cu 4 lei litrul din care, 
după coacere, se scot zece porții a 1 leu. In 
zilele cu vînzare bună o singură femeie vinde 
6-7 litri. Dar sînt zile cînd duc la piață și 
de trei ori cîte 6—7 litri din care rezultă un 
cîștig de circa 100 lei zilnic... deci nu depar
te de cîștigul unui miner. Și cu ce eforturite de cîștigul unui miner, 
cu cită muncă ? Dar cu ce riscuri pentru să
nătatea publică ?

In afară de cele relatate mai sus eu m.aș 
mai referi și la un alt aspect care accentuea
ză izul de provincialism al orașului nostru și 
anume, la numărul mare de indivizi fără lu
cru, ce-ți țin calea în zilele de vineri in jurul 
halelor în 
care-ți vîră 
proveniență 
de muncă, 
ajutorul statului n-au interes să 
ceașcă. (Decretul 153 n-a fost scos din vi
goare. De ce nu se aplică ? - n.n.). Cei în 
drept ar putea să se intereseze mai îndea
proape de soarta lor... Rămîn în speranța 
că se vor lua măsurile de rigoare.

chip de vînzători „de ocazie'1 
sub nas tot felul de nimicuri de 
dubioasă. Sînt și elemente apte 
or, avind hrana asigurată prin 

mai mun-

P, PÂNDELE, 
sir. Dacia 12/4, Petroșani

f

M A G A Z I N
• Itinerarii turistice :

— Litoralul însorit vă
— Căldarea Scorota (Retezatul Mic)

• Cronica rimată : In jurul unor...... discuții"
• De ici, colo...
• Rebus

așteaptă

Drăgănescu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Ion Ioniță, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei. Con
stantin Stătescu, George Ma- 
covescu, cu soțiile, membri ai 
Consiliului de Stat» și ai gu
vernului, oameni de știință, 
artă și cultură, generali.

Au luat parte, de asemenea, 
Abbas Aii Khalatbari, minis
trul afacerilor externe al Ira
nului, Manzar Khalatbari, 
doamnă de onoare a Maiestă
ții Sale împărăteasa Iranului, 
Houshang Ansari, ministrul

ședințe al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Alexandru Boabă, ambasado
rul României în Iran, cu so
țiile.

Inalții oaspeți au fost înso
țiți de Abbas Aii Khalatbari, 
ministrul afacerilor externe al 
Iranului, Manzar Khalatbari, 
doamnă de onoare a Maiestă
ții Sale împărăteasa Iranului, 
Houshang Ansari, ministrul e-

Programul examenelor 
la Universitatea serală 

de partid
In perioada 4—7 iunie, în

tre orele 17—20, vor avea 
loc pentru studenții Univer
sității serale de partid exa
menele de sfîrșif de an. E- 
xamenele se vor desfășura 
după următorul program :

SECȚIA ECONOMIE, anii 
I, II și III — în zilele de 4. 
și 5 iunie.

SECȚIA FILOZOFIE, anul 
III — în zilele de 5 și 6 iu
nie.

SECȚIA PRINCIPII 
METODE ALE MUNCII DE 
PARTID, anii I și II — în 
zilele de 5 și 6 iunie.

SECȚIA POLITICA 
TERNĂ anul I — în 
de 6 și 7 iunie.

Examenele pentru 
secțiile vor avea loc în sălile 
cabinetului municipal de 
partid. Studenții sînt rugați 
a se prezenta la examen la 
datele mai sus indicate.

0 vară cu bogate manifestări cultural 
artistice destinate odihnei $î rccrccrll omului

— Cluburile muncitorești 
și casele de cultură din Va
lea Jiului sînt instituții cu 
activitate complexă și o ex
periență foarte variată. 
Munca lor este eficientă 
doar dacă întrunesc adeziu
nea publicului căruia i se 
adresează. Se poate vorbi 
de un dialog constant intre 
club, casă de cultură șl pu
blic ?

Convorbire cu tovarășul
VASILE CHIRCULESCU, 

activist cu munca politic-educativă și 
cultural-artistică la Consiliul municipal al 

sindicatelor Petroșani

într-o orientare constantă că
tre problematica social-econo- 
mică și necesitățile spirituale 
ale omului contemporan, către 
sprijinirea talentelor și valo
rificarea tradițiilor locale va
loroase. In această privință de 
mare folos au fost sondajele 
de opinie și alte forme mai
complexe de cercetare sociolo- 
gic-culturală, consfătuiri tema
tice cu consiliile de conduce
re compuse din reprezentanți 
ai diferitelor virste, profesiuni 
etc.

economiei, Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului lai Bucu
rești, și persoanele oficiale 
care îi însoțesc pe înalții oas
peți în vizita pe care o fac 
in țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Iranului și Româ
niei.

In timpul dineului, cqre s-a 
desfășurat într-o atnjiosferă 
caldă, prietenească, președin
tele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și Șahin
șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

conomiei, Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Tranului la Bucu
rești, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe Maiestățile 
Lor Imperiale în vizita în țara 
noastră.

întrevederea dintre Maiestă
țile Lor Imperiale și președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena, Ceaușescu, s-a des
fășurat într-o atmosferă prie
tenească, de caldă cordialitate.

toate
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stea0...
energetică

Bobov Doi - cea mai mare 
termocentrală a R. P. Bulga
ria — in ajunul primei rotații 
de turbine.

Dtn apă 
și cărbuni

— A fost un timp -înd pro
gramele de activitate ale clu
burilor și caselor de cultură 
din Valea Jiului nu erau în
tocmite după o 
și se observa un dezacord cu 
omul,, beneficiar 
cultural. In expunerea cu pri
vire la proqramul partidului 
pentru îmbunătățirea activită
ții ideologice, ridicarea nivelu
lui qeneral al cunoașterii si e- 
ducatia socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza 
principiilor eticii si echității 
socialiste si comuniste, de ia 
plenara din 3-5 noiembrie 1971 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

idee unitară

al actului

• •

- Și 
acestui 
că ?

S-au

care a fost urmarea 
nou sistem de mun-

spunea : „Casele de cultură, 
cluburile și căminele culturale, 
rare au o îndelungată tradiție, 
trebuie să desfășoare o activi
tate cultural-artistică multila
terală, să cuprindă milioane de 
oameni. îndeosebi tineretul, 
contribuind în mod activ la 
educația socialistă a maselor, 
la răspindirea culturii și ștlin-

ței, orqanizind in așa fel mun
ca cultural-artistică incit oa
menii muncii să-și poată pe
trece timpul liber cit mai plă
cut și în același timp educativ".

In activitatea instituțiilor 
culturale din Valea Jiului do
cumentele de partid au deter
minat o restructurare radicală 
a muncii care constă, acum,

ivit 
resante, cu un 
de idei și de bun nivel artis
tic, fiind urmărite de un ma
re număr de locuitori din Va
lea Jiului. Iată cîteva, de mai 
mare răsunet: festivalul-con- 
curs de muzică ușoară „Cîntecul

initiative lnte- 
bogat conținut

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. o 3-a)

Șantierul se întinde la poa
lele unui cerc de dealuri, în 
mijlocul unei întinse livezi 
de meri, și este străjuit, de 
departe, de crestele înzăpezi
te ale munților Rila. De sus, 
de acolo unde șoseaua asfal
tată Stanke Dimitrov-Kiusten- 
dil se află în punctul ei de 
cumpănă, priveliștea-fi oferă 
imaginea unei construcții ter
minate. Se vede clar corpul 
clădirii principale alături de 
care se înaltă, falnic, cel 
mai Înalt coș de fum con
struit în Bulgaria, apoi — u- 
nul din turnurile de răcire 
și, in sfîrșit, panglica șerpui
toare a drumului care se ru
pe din șosea și străbate liva
da pînă la porțile termocen
tralei.

Abia cînd le afli sub zi
durile construcției Ui poli da 
seama cit de încordate sînt 
clipele șantierului. Au sosit 
orele din ajunul punerii în

C. AMARIȚFÎ
Corespondent Agerprcs Ia 

Solia

(Continuare in pag. a 4-a)
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V lăstar.

fotbalistice

așteaptă...

CALDAREA
SCOROTA

(Retezatul Mic)AMATOR

PASTILE
Sub formă

in

eventual! în-

pînă azicu

aici, începe DULA

zicea el

i-a

c
R

de căpițe,

dar 
pre- 
să-i

se 
o
Și

ne

Bun proverbul,

pastila nu putea fi 
Cel puțin așa susține 

care, credem, nu ne-a 
pastilă I
fi, pentru că tot n-ați

POARTĂ 
BARĂ — 
TUȘE —

spre 
care 

domine

surprize din 
mai plăcute, 
de o formă 
și care nu

în 
ce urcușul, dis- 
pînă

pe deplin 
vizitatori, 

cărarea 
spre

Foto : Vtorel SUCIU 
(cercul foto — clubul mun
citoresc Aninoasa).

terminație a 
Piule, a- 
depresiune 
destul

mij-

Aurel

Interzicerea
ceremoniilor

Ion LICIU

tiliiraki

In

O
N

C
Ă

R

M
A
T
Ă

Ieri, vecina-mi spuse, coborînd pe scară 
Că era, mai gata, la spital, să moară 
Dacă... personalu-n albele halate 
Nu vedea, cu grijă, de-a ei sănătate... 
Că așa de-afabil cu toți s-au purtat 
Că salonul fuse... impresionat. 
Și că, nu putuse, sincer, la plecare 
Să nu le strecoare „ceva"-n buzunare I... 
Dar (aici acuma-i partea amuzantă) 
Atmosfera-ndată deveni... lezantă ! 
„Cum de vă permiteți ca să ne jigniți ? 
Cu cinci lei, zău, cinstea ne-o pătați, să știți I" 
Și-i înapoiase sora, cei cinci lei 
Mărunțind din buze... ceva despre zei! 
Zău, să știi, că gestul nu-i deloc ridicol... 
Ai putea din asta să faci un articol 
Și zicînd acestea-mi dete de-nțeles 
Că ideea dînsei pot să-ncep s-o... „țes". 
N-o găseam prea... aptă de vehiculat 
Că dacă, se pare, astfel s-a-ntimplat 
Nu e vorba-aicea de... mărinimie 
Ci, de pur și simplu, simpla datorie!... 
Cînd mă-ntorc acasă, cu nevastă-mea 
Altă vecinică la... 
Nici nu sosii bine 
De-am rămas mai 
Cică vecinică (cea 
Care-i serioasă și 
Ii spuse aseară (pe la ora trei) 
Cum era să moară dacă... n-avea „Iei 
Că, fiind bolnavă la spital, stătea 
Și nimeni, de-acolo, de ea nu... vedea 
Pînă cînd, deodată-i încolți ideea 
(Pentru care-n stare este doar femeia) 
Cînd medicul vine, mai pe... nevăzute, 
Să-i strecoare-n treacăt vreo trei-patru sute 
Și că procedat-a chiar precum vă spun 
Pentru că de-atuncea-i sănătoasă... tun ! 
Și, dacă la doctor, munca-i „estimată"... 
Grija bietei sore fuse „nestemată"... 
Și grăbită ioarte-și zise suilînd greu: 
Unde merge suta... merge și... un leu! 
Toate astea însă, n-au nici un temei 
Că, mai nou, aflasem (de Ia trei femei) 
Căci vecina care... fost-a bolnăvioară 
N-a fost internată. Nu, a fost la țară ! 
De luam drept bune ce mi-a înșirat 
Eram bun de-a-ntregul... pentru internat (!) 
Parcă, ceva-n mine și-acum mă întrebă:
Cînd asculți „discuții" nu ai altă treabă ?

taiias stătea
că m-au pus în temă 
multă... vreme în dilemă !... 
de lingă mine)
nu... fiștecine...

splen- 
nos- 
prin-

ORIZONTAL : 
doare ; 2) „Dansatorul" 
tru-n vogă ; 3) Revenite, 
tr-un complex plin de imixtiuni;
4) A face un fel de... tablouri I 
- Vechea citadelă mureșană ;
5) Suspuși cu sau fără merite - 
Neamuri de viță ; 6) Uia dă 1 - 
mai altfel decît normal, astfel ; 
7) Puse-n preajma porții - Se-n- 
tîlnește doar cu Mara ; 8) Plini 
de sălbăticie... - ...în toate I 9) 
De la cap la coadă ; 10) Stau cu 
degetele-ntinse.

VERTICAL : 1) Trecută prin tes
te... goale ; 2) Un neastîmpărat 
și jumătate ; 3) Revenită în pro
priul fief ; 4) A îngheța (fig.) — 
Unul mic in 
de bine de 
de jos I ! ! ; 
re I - Făcut
mereu în drum — Localitate 
Japonia ; 8) Pe-un picior 
plai... - ... la ;țară I ; 9) Re-zic 
din ce în ce mai des ; 10) Moș
tenire !

apa mare ; 5) Ve- 
aproape... - ...cea 

6) Luate din secu- 
ghemotoc ; 7) lese 

in 
de

FOTBALUL — „motiv" pentru învoire cu plată, de la soție 
și uneori de la... serviciu.

MINGEA — una bătută pînă la... pierderea iluziilor. 
BOCANCUL — armă permisă, purtată fără... „permis". 
TERENUL — „spațiu", care în unele situații se poate 

pierde.
— lănteți cu năvod pentru prins... goluri.
lemn ce se... rade.
limită de avînt și „raft" pentru jucătorii de re
zervă.

ARBITRUL — unul ce-și autofluieră... părerile. .
ȘUT — depășire de viteză... admisă.
DRIBLING — apa rece cu care la unele meciuri se „îmba

tă"... spectatorul.
PASĂ — „culoare" ce se vede „în negru" la un scor de... 

6—0. •
11 metri — măsură ce se „bate" pe teren ; cîle-un metru 

de jucător.
SUPORTER — a doua... obișnuință.
PICIOR — „obiect" de... ultimă intervenție.

Nu știu alții cum sînt, 
eu cînd mă gîndesc la acel 
ședințe de bloc îmi vine 
trec și numele aici.

Pentru autentificare ! Deo
camdată însă, îi fac o propune
re : să se lase de pastile. Că nu 
mai sînt înghițite. Cel puțin din 
partea locatarilor blocului... să-i 
zicem 15, din strada — să-i zi
cem Independenței din munici
piul, să-i zicem, Petroșani... Că, 
dacă anul trecut a vîndut iarba 
de pe spațiul verde din jurul 
blocului de trei ori, anul aces
ta deja o dată (și poate mai 
urmează) „fondul" blocului tot 
nu se completează. Deși ar fi

necesar. Că locatarii nu văd 
nici banii și nici... măcar pro
misiuni. Ah, ba da I A fost îm
biată o locatară cu 25 de lei ca 
făcînd parte din comitetul blo
cului dar... 
înghițită, 
locatara 
servit o

Ce-ar
organizat de prin iarnă o șe
dință de bloc, să organizați una 
fulger și să-l rugați pe preșe
dinte să vă dea citeva pastile. 
Sub formă de căpițe, eventual.

— N. Petre, care mi-e prie
ten ,îmi spunea alt prieten, e 
un bun meseriaș dar 
și o sugativă... Mereu îți zi
cea că „meseria-i brățară de 
aur și gîtul pîlnie de argint". 
Bună pastilă! Dar atît
fost de argintat gîtul pînă 

.cînd stomacul i-a oferit un... 
ulcer perforat. Acum gîtu-i 
e ceva mai... coclit și nu mai 
servește pastile. Nici de bi
carbonat.

Mătușa Stanca deși a tre
cut pragul celor 85 de ani, 
e — o autentică „prezenta
toare" a vechiului port da
cic pe meleagurile 
noastre.

ORIZONTAL : 1) Imixtiune... ;
...Aranjate cu cap... ; 3)

...intr-un mod cu totul aparte ; 
4) Vorbește ca o vită... - ...ano
nime neserioase - Un boem fă
ră margini ! ; 5) Un... neamț... - 
...titan... - 
pe... lac ! ;
ua ; 7) Pe
8) Deviza
...vine pe centru ! ; 9) Cutii se
rioase nu glumă ; 10) Dă „fa
ță" unor obiecte... - ...Cu 
ceală serioasă.

Culoare neterminatâ 
6) Spuse cu andrea- 
post de erata (pl) ; 
...absolutistului... —

Alături de Bucegi, 
Piatra Craiului, Ceah
lău și alfi munți cal
caroși din țara noas
tră, Retezatul Mic es
te exponentul unor 
forme de relief dintre 
cele mai spectaculoa
se, cu efecte neaștep
tat de plăcute asupra 
impresiei celor care 
îl vizitează.

Printre cele mai re
prezentative zone ale 
sale, Căldarea Scoro
ta este și foarte ac
cesibilă, fiind sufici
ent să dispunem de 
un mijloc auto, cu 
care să străbatem 
drumul dintre Petro
șani și Cîmpușel, 
traseul propriu zis 
fiind apoi la îndemî- 
na noastră.

Cam la jumătatea 
distanței dintre Cîm- 
pul Mielului și Cîm
pușel, un
turistic plasat 
apă în dreapta 
lut nostru de 
tare, ne ațîță 
zitatea pentru 
acest loc nici
nuiam că poate 
cepe o cărare, atît de 
discretă fiind înscri
erea pe acest traseu, 
ce se dovedește a fi 
de o frumusețe 
totul aparte.

Intr-adevăr încă de 
la început micul de
fileu format între pe
reți abrupți de calcar 
anunță turistul că îl 
așteaptă 
ce în ce 
Un „S“ 
perfectă
depășește lățimea de 
2-3 metri 
punctul 
acestui 
potecă, apoi pașii ne 
conduc cu aceeași cu
riozitate prin valea 
Scorota, cale de cîți- 
va kilometri. După 
mai puțin de o oră 
de mers se ajunge 
într-un luminiș,

mul loc mai larg în 
îngustimea specifică 
de pînă aici, dominat 
de o stîncă uriașă de 
calcar a cărei formă 
se potrivește perfect 
denumirii sale : Bise
rica din Scorota.

In acest loc con-

să se accentueze. Du
pă un ultim efort ză
rim printre brazi pri
ma așezare omeneas
că a locului și curînd 
ajungem la stîna din 
Scorota. Pustie deo
camdată, în acest sfîr- 
șit de primăvară, stî-

indicator 
peste 

sensu- 
înain- 
curio- 

că 
nu bă-

verg două văi: Sco
rota seacă și Scqrota 
cu apă, drumul nos
tru continuînd pe cea 
de-a doua în același 
decor pe care forme
le fantastice ale fe
nomenelor carstice ni 
Ie dezvăluie la tot 
pasul.

Ne apropiem de 
Căldarea Scorota, țin
ta excursiei noastre. 
Valea se deschide în
cetul cu încetul, 
timp

na ne sugerează doar 
forfota specifică din 
jurul ei din timpul 
verii, cînd oi, clini și 
ciobani vin aici pen- 

cîteva 
în

tru a rămîne 
luni pe an pînă 
pragul toamnei.

Zărim acum călda
rea în toată splen
doarea ei. Mărginită 
de culmea Drăgșanu 
și o
muntelui 
ceastă 
montană
puțin cunoscută

cu adevărat nedrep
tățită. frumusețile ei 
compensînd 
puținii ei 
Urcăm pe 
șerpuitoare 
locul căldării și pri
vim cu admirație 
pereții calcaroși 
continuă să 
peisajul. La vară, co
lo prin august, pe a- 
cești pereți albi lu
minați de soare, va 
fi în plină splendoa
re „făptura" gingașă, 
de toți turiștii dori
tă : floarea de colț I 
Parcă pentru a ne a- 
minti că ne aflăm in 
țara unor exponate 
at it de prețioase, do
uă capre negre 
profilează pentru 
clipă între stîncă 
cer lăcîndu-ne să 
întrebăm cu uluială : 
cum au ajuns acolo ?

De abia cînd tre
cem șeaua ce ne va 
conduce spre cabana 
Buta și aruncăm o ul
timă privire înapoi, 
conchidem fără voce 
tare, fiecare ca pen
tru sine : frumoasă e 
Căldarea Scorota, cum 
de n-am fost 
aici ?

@ Litoral ‘73 - un complex 
de sănătate și recreere > Vas
te acțiuni cultural - distrac
tive > 650 de spectacole cu 
formații de prestigiu > 100 de 
gale cu filme turistice > Baby 
baruri pentru cei mici > Plane
tariu cu... 6 000 stele > Micro- 
Deltă pe 3 ha ® Delfinariu cu 
8 delfini > Festivalul național 
de muzică ușoară > „Serbări
le mării"

Stagiunea estivală, pe lito
ralul însorit al mării, a început 
Plajele aurii, razele tot mai 
arzătoare ale soarelui - care 
aduc „bronzul" atît de rîvnit au 
făcut ca mii și mii de 
să-și petreacă deja 
în frumoasele stațiuni 
toralului nostru.

Ce oferă 
ritorilor de 
marin, cer 
zător ?

turist 
vacanțo 
ale li-

‘73
Și

LITORALUL 
apă, plajă 
senin și soare

do-
aer
ar-

» r

Itinerorii

turistice

Operațiunea

constituie 
culminant 
început

10 007
Expediția „Operațiunea 10 007", alcătuită 

șase astronomi amatori din Marsilia, a părăsit 
zilele acestea orașul, îndreptîndu-se spre Niger, 
unde urmează să turneze un film cu eclipsa sola
ră care va avea loc la 30 iunie a.c.

Expediția „Operațiunea — 10 007", denumită 
astfel întrucît ea va parcurge 10 000 de kilometri 
pentru a observa cea mai lungă eclipsă solară 
a secolului — 7 minute — urmează să traverse
ze cu un autocamion Spania, Maroc și Sahara. 
Membrii expediției urmează să ajungă la 10 iu
nie în regiunea Timia, aproape de Agadez (Ni
ger).

80 000 ceasuri 
folosite de rețeaua 

feroviară vest-germană
R. F. Germania 

80 000 de ceasuri indică, 
în orice moment din zi 
și noapte, ora exactă 
de-a lungul întregii re
țele ieroviare a acestei 
țări, care are o lungime 
de 30 000 de kilometri. 
De aproape 25 de ani o- 
ra exactă a acestor cea
sornice este dată ■ de in
stitutul de hidrografie 
din Hamburg. Aici exis-

tă un orologiu atomic 
care folosește vibrațiile 
precise ale unui atom de 
cesium (9.2 miliarde de 
cicluri pe secundă). Cele 
80 000 de ceasuri sînt 
telecomandate în fracți
uni de secundă. Ele nu 
reprezintă numai un sim
bol al punctualității, ci 
și o necesitate indispen
sabilă erei moderne a 
vitezei.

O dată la 48 milioane 
de nașteri

Jean Scott, o tînără mamă din 
Brediord (Anglia) a născut 
cel de-al treilea copil. Ferici
tul eveniment s-a petrecut la 
4 mai. Ceilalți doi copii au 
venit pe lume tot Ia 4 mai, bi-

DeTcZ, 
colo...

neînfeles, fiecare în alt an. A- 
ceastă coincidență i-a determi
nat pe medicii Maternității din 
Brediord să apeleze la un or
dinator căruia i-au fost pro
gramate o serie de întrebări. 
Răspunsul a fost deosebit de 
interesant. Computerul a indi
cat că un astfel de fenomen, 
nașterea de către aceeași ma
mă a trei copii la aceiași dată 
calendaristică a unui an nu 
se întîmplă decît la 48 mili
oane de nașteri.

ELVEȚIA: In această pe
rioadă, în diferite localități 
din Elveția au loc numeroa
se și diferite sărbători cim- 
penești, întreceri tîrguri. 
Astfel, în așezarea Grimisu- 
at din cantonul Wallis, a a- 
vut loc recent, o spectacu
loasă luptă între tauri, la 
care au asistat pasionați 
mii de fermieri din împre
jurimi dar și numeroși tu
riști. In foto: „arbitrul" ur
mărește cu pricepere, lup
ta celor „grei".

VERTICAL : 1) Neuniforme 
2) ...Cu sens de conducere 
Singurul cu conștiință... ; 3)...ge
nerează lumină - In trecutul 
foarte îndepărtat ; 4) Bătăi sin
copate... - ...cuprind opere cu 
toptanul ; 5) Spațiu limitat ; 6) 
Distincție serioasă (fem.) ; 7)
Cu temelii... - ...lezat subtil ; 8) 
Folosită mai ales prin ureche - 
E mai bun muscat... ; 9) Cu ar- 
ma-n vîrful nasului... - ...peste 
ore I... - ...cu gălbeneală... - 
dau din cap.

Incepînd din luna iunie a.c. 
în Coreea de sud sînt interzise 
hainele de doliu și jerbele de 
flori, pentru a-i plînge pe cei 
dispăruți.

Se interzic, de asemenea, 
nunțile și toate ceremoniile 
prilejuite de diverse aniver
sări sau rituri, trimiterea de 
felicitări etc.

Legea, care impune aseme
nea restricții numără 11 arti
cole și a fost adoptată în ca
drul politicii de austeritate in
stituită de guvern.

încălcarea ei se soldează cu 
amenzi care pot ajunge pînă 
la 1 250 dolari.

...Alături de splendidele ne
stemate arhitectonice, salba fru
moaselor stațiuni, a zecilor de ki
lometri de plajă cu nisip auriu, 
pentru sezonul estival din acest 
an, litoralul va oferi vizitatorilor 
veniți la odihnă următoarele :

> 650 spectacole de operă, 
teatru, operetă, folclor, revistă — 
la care vor contribui formații cul
turale de prestigiu ca Teatrul 
national și Teatrul de comedie 
din București, Opera din Bucu
rești și cea din Timișoara, Tea-

de estradă „Ion Vasilescu" 
București, Teatrul muzical 
Galați, teatrele din Constan- 
ansamblurile „Rapsodia", 

Doina", „Ciprian Porumbescu" 
și altele, ca și formații și vedete 
străine.

> 12 discoteci, cu programe 
de dans, audiții, ca și 52 orches
tre de restaurante, baruri, gră
dini de vară.

> 100 gole cu filme turistice 
proiectate pe ecrane volante în 
aer liber, ca și intrarea gratuită 
la cele 30 spectacole cu tema : 
„Vă prezentăm România", pro- 
aramatr la teatrele 
stațiuni.
• BABY baruri 

siropuri și dulciuri) 
și Eforie Nord îndeplinind ofici
ile de... minicluburi pentru co
pii. Aici vor fi prezentate și spec
tacole de păpuși și marionete.
• 28 clădiri țărănești, din di

ferite zone ale țării, vor da ex-*" 
presivitate Tîrgului de vară din 
Mamaia.
• Planetariu, Micro - deltă 

pe trei hectare și un Delfinariu 
cu... 8 delfini (Bobi, Rita, Tanța, 
Sosi, Zizi, Midia, Harly și Fifi), 
vor întregi programul distractiv 
al Mamaiei.

>16-22 
național de muzică 
Mamaia,

> 30 iulie - 5 
„SERBĂRILE MĂRII", 
Iul verii și al vacanței 
Constanța și alte localități 
pe litoral.

> Excursii la Histria, Adamcli
si, Tulcea, Enisala, Capidava, 
Murfatiar, Delta Dunării, pe Li
toralul bulgar.

> Sporturi nautice cu 
sandoline, bărci cu rame, 
pe rapide, schi pe apă, la 
le din Mamaia, Eforie 
Neptun, Jupiter.

...Litoralul însorit vă așteaptă! 
Filiala locală de turism vă pune 
la dispoziție locuri — 
și case particulare — 
primele zile ale lunii

Plajele aurii, aerul 
lurile mării primesc cu drag vi- 
zitatorii I

de vara din

(cu sucuri, 
Ia Mamaia

iulie Festivalul 
ușoara la

august —
Carnava- 

la 
de

yole, 
șalu- 

baze- 
Nord,

in hoteluri 
chiar dir 
iunie.
curat, va

Dezlegările jocurilor
apărute în pagina 

„Magazin 
anterioară

St. PUIU

Careul „Cei mici..." Orizon
tal : 1) Liliputani: 2) Inelar
— Mic ; 3) Mezin — Roți; 4) 
Iga — Etera ; 5) Ta — Arjd
— Ma ; 6) Alunecos — T ; 7) 
Tați — Asini; 8) I — Ina 
Inuț; 9) Slabi — Elî; 
Grătare — Ic.

Careul „...florile noastre"
ORIZONTAL: 1) Trandafiri; 
2) Rozmarin — N ; 3) Ida — 
Liliac; 4) L — Lăi — Oști; 
5) Obelisc — Ea ; 6) Bleu 
Pălit; 7) Ia — Narcise;
Tna — Lit - Tb ; 9) Ic 
lunii; 10) Arie — St —

Liliputan (biverb): Tare 
micuț.

Din copilărie (criptogra
fie) : Amintiri din clasele pri
mare.

Ion LEONARD
o ră-

Vasile MOLODEȚ
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Însemnate realizări De ziua lor
gospodărești la Aninoasa

Consiliul popular al comu
nei Aninoasa desfășoară în 
permanentă o susținută activi
tate pentru buna gospodărire 
a localității.

Pentru anul 1973, planul ac
țiunilor patriotice prevede că 
se vor executa lucrări în va
loare de 1 864 400 lei.

Din primele zile ale primă
verii, cetățenii comunei A; 
noasa, oamenii harnici cărora 
le place frumosul, mobilizați 
de deputati, de membrii comi
tetelor de cetățeni, au 
grupuri numeroase la 
patriotică. S-a lucrat 
curățitul zonelor verzi 
lelor, a grădinilor, Ia alinierea 
și repararea gardurilor, la 
plantatul arbuștilor ornamen
tali etc. A fost lărgit trotua
rul în partea centrală a comu
nei, unde gardurile au fost re
trase spre curți și grădini cu 
1 metru. Unde a fost necesar, 
au fost puse bănci care stau 
la dispoziția cetățenilor. A fost 
lărgită străduța spre grădini
ța nr. 1. Aici gardul a fost 
mutat prin străduința cetățeni
lor Mihai Nedesca, Gheorghe 
Nemeș, Mihai Baroncea și al
ții. Repararea gardurilor 
continuă și în prezent.

Demnă de remarcat este con
tribuția cetățenilor și elevilor 
la plantările de pomi și arbori. 
In loc de 2 000 de arbori și ar
buști ornamentali cît a fost 
planificat pe 1973, au fost plan
tați peste 2 500. Au fost execu
tate îndiguiri, reamenajate și 
înzestrate cu instalații 
curile de joacă pentru 
pii, existente, s-au construit 
trei adăposturi pentru călători

ieșit în 
muncă 

mult la 
Și rigo-

se

lo-
co-

in stațiile dc autobuz pe ruta 
Aninoasa — Petroșani, lucrări 
de canalizare, reparații și în
treținere de drumuri, reparații 
de podețe etc.

Dintre deputati, în munca 
de mobilizare a cetățenilor la 
efectuarea tuturor acestor lu
crări s-au evidențiat tovarășii 
Pavel Popa, Francisc Foghel, 
Francisc Szuhan, Elena Marcu, 
Maria Barna, Ileana Sichitiu. 
Elena Șortan, Saveta Tomuș, 
Ioan Sortan, Vaier Rădoi, A- 
lexandru Arvat, Ema Matei, 
loan Dănuț, Ludovic Balaj, E- 
ufrosina Banyai, loan Tudoro- 
iu și multi alții.

Dintre membrii* comitetelor 
de cetățeni, foarte activi au 
fost în acest an Gheorghe Tă
cu, Aurelia Nicu, Ica Fodor, 
Vasile Florea, Gheorghe Stan, 
Constantin Brehoi. Gheorghe 
Blaj, Vasile Mădărășan, loan 
Borca, Gheorghe Dobrican, Lu
dovic Andrica, Petru Burlec 
precum și alții.

Pînă în luna mai la Aninoa
sa s-au realizat lucrări în va
loare de 1 597 100 lei. Prevede
rile planului inițial de lucrări 
a fost depășit cu 297100 lei.

Rezultatele consemnate pînă 
în prezent atestă cu prisosin
ță eforturile depuse de un ma
re număr de cetățeni, de către 
deputati, comisiile permahente, 
comitetele de cetățeni, 
strînsă 
zațiile 
derile 
nă.

într-o 
colaborare cu organi- 

de masă și cu întreprin- 
și instituțiile din comu-

Iosif ȘIMO, 
vicepreședinte al Consiliului 

Popular al comunei Aninoasa

Intensificarea ritmului
lucrărilor de montaj

(Urmare din pag. 1) la

l

I 
I

copilului a pri- 
în municipiul 
numeroase ma

cul tur al-spor-

» Ziua 
lejuit 
nostru 
nifestări 
tive la care au parti
cipat sute de copii. In/ 
orașul . Petrila s-au 
desfășurat. într-o at
mosferă dc sărbătoare 
entuziastă, concursul 
de desene pe asfalt, de 
triciclete, trotinete și 
nunibiciclete. Din... nu
meroșii laureati ai con
cursurilor am reținut 
pe Rodica Cotiga, Va
lentin Tolomei și Ion 
Harpa, care au- obținut 
locul I la concursul 
„desene pe asfalt". La 
întrecerea cu trotinetele

primii la sosire au fost 
copiii (4—9 ani) Marius 
Konicska, Lucian Gli- 
gor, Iosif Nagy, Mar
cel Lupu, Titu Popa, 
Ioan Marcu. Dintre bi- 
cicliștii cîștigători am 
reținut pe Tiberiu Ko
vacs, Mara Roscaniuc, 
Ion Grigorescu, Marga
reta Gruzinschi, Gheor
ghe Moldovan. Am 
amintit doar cîțiva din 
Iaureatii întrecerilor 
petrilene vy pe cei ca
re au ocupat locul I. 
Toți însă merită din 
plin felicitări pentru 
spectacolul oferit. Tu
turor le-au fost înmi- 
nate mici daruri.

1) Bulevardul Victoriei din Vulcan a răsu
nat de veselia și bucuria a peste 800 de copii

veniți să-și încurajeze tovarășii de școală

joacă,participant! la concursul de triciclete, tro

tinete și biciclete. Iată-i pe cei mai mici concu-

renți gata de a lua startul...

2) Pe podiumul laureaților primii trei „voi-

nici" învingători vulcăneni.

SPORTSPORT

o
juniorilor

150 de tineri și 
școlile generale și 
cultură generală

Filip 
rală 
m 
șu,
2 ; băieți:

interesantă competiție 
rezervată

Aproape 
tinere din 
liceele de 
din Petrila, Aninoasa și Petro
șani s-au întrecut în cadrul e- 
tapei municipale a campiona
tului republican de atletism 
rezervat juniorilor TI și III — 
Centrul Petroșani. Au lipsit 
de la această întrecere atle
tică reprezentanții Grupului 
școlar minier, ai Școlii comer
ciale și ai Școlii generale nr. 
2 Petrila.

De asemenea, la această 
competiție au mai participat 
șl sportivii din secțiile de a- 
tletism de Ia clubul sportiv 
Jiul (antrenor Ștefan Mihaly) 
și cei de la Școala sportivă, de 
a căror pregătire se ocupă E- 
lisabeta Pali. Iată pe cîștigă- 
torii probelor: juniori III — 
80 metri fete: Rodica Brînză- 
neanu — Școala generală nr. 
5 Petroșani : 80 m băieți : Ghe- 
rasim Stoica, Școala sportivă ; 
300 m fete : Mariana Țermure, 
Școala sportivă ; 300 m bă
ieți î Gherasim Stoica ; 600 m 
fete! Maria Guran, Școala

»

fetei
ge-

generală nr. 3 ț lungime 
Nelida Velciov — Școala 
nerală nr. 4; băieți î Gherasim 
Stoica ; 1 000 m băieți• Ale
xandru Nicolescu, C. S. Jiul) 
înălțime fete ! Rodica Brînză- 
neanu ; băieți > Petru Bartha 
— Școala generală nr. 5 ț 
greutate fete i Maria Șutoi, 
Școala generală nr. 6; băieți:

Inclăzan — Școala gene- 
nr. 6 f juniori II — 
fete :
Școala

100
Eldna Lăcătu- 

generală nr. 
i , uaicyi . Adrian Gîotină, 
Școala generală nr. 4 ; 200 m 
băieți! Adrian Gîotină; 400 
m fete: Margareta Priboi, 
Școala generală nr. 1 Petrila; 
400 m băieți: Wilhelm Loy — 
Jiul Petroșani ; greutate fete: 
Maria Vizaru, Școala genera
lă nr. 1 Petrila; băieți: Io
sif Baidog, Școala generală 
nr. 5 Petroșani; înălțime fe
te : Aurora Rimicu. Școala 
generală nr. 4; băieți : Bru
tus Bura — Liceu] Petroșani; 
lungimea fete: Elena T.ăcă- 
tușu ; băieți ! Gelu Crișan — 
Liceul Petroșani.

S. BĂLOI

0 vară cu bogate manifestări cultural artistice Peste 200 de elevi la startul
unui singur concurs

destinate odihnei și recreerii omului
(Urmare din pag. 1)

grafic și-a propus alte ter
mene, mai avansate, care să-i 
permită o eșalonare propor
țională a montajelor în 
cursul t'uturor lunilor din an, 
programîndu-și în același 
sens planul anual al forțelor 
de muncă, organizarea pro
ducției. Acum, însă, nici pro
misiunile, nici, mai ales, obli
gațiile de livrare nu sînt sa
tisfăcute, iar activitatea pe 
șantier se desfășoară greoi. 
Nu s-au primit, între altele, 
25 transportoare cu bandă, 4 
descărcătoare cu palete, 10 
ciururi etc. utilaje al căror 
montaj și confecții aferente, 
în volum de circa 150 tone, 
nu s-au putut realiza 
începutul anului pînă 
Ca urmare a aceluiași 
formațiile de montaj 
zut'e a fi folosite eșalonat pe 
parcursul construcției obiec
tivului de investiții nu pot fi 
concentrate pe 
planificate, nu pot 
gate organizatoric, 
pentru a se putea 
ceste lucrări în timpul scurt

de la 
acum.

fapt, 
prevă-

obiectivele 
fi înche-

In schimb, 
efectua a-

care a mai rămas pînă 
sfîrșitul anului (în paranteză 
fie spus, deocamdată nu, e- 
xistă certitudinea că măcar 
atunci ultilajul va fi procurat) 
va fi necesar un eșalon su
plimentar de efective care să 
execute montajele restante. 
Iar aceasta nti se poate obți
ne altfel decît privind alte 
loturi ale șantierului...

Asupra necesității ca ter
menul de punere în funcțiu
ne a noilor instalații la Pre- 
parația Lupeni să fie respec
tat este inutil de comentat. 
Există c. dată stabilită pe care 
nu are nimeni dreptul să o 

-amîne. De aceea se impune, 
cu aegitate^g^,.. in. strînsă co
laborare . beneficiarul ți-xons- 
tructoFul să adopte fnăsuri- 
le corespunzătoare pentru ca 
încă din acest moment rit
mul lucrărilor pe șantierul o- 
biectivului să se amplifice, să 
se treacă grabnic la recupera
rea restantelor cumulate pînă 
în prezent, să se asigure suc
cesul deplin al execuției obiec
tivului de investiții pentru 
amplificarea și moderniza
rea preparației Lupeni.

ădîncului" în două ediții (1972 
și 1973) i recentul festival al 
filmului de amatori organizat 
de cineclubul „Amafilm" •, îr. 
luna aprilie s-a desfășurat 
concursul cultural-artistic „Di
alog pe aceeași scenă", mani
festare foarte amplă ; festiva- 
lul-concurs interjudețean 
muzică populară „Flori 
de pe Jiu", anul trecut.

de
alese

—- A venit vara iar 
itorii Văii Jiului, la sfîrșii 
de săptămînă, se îndreaptă 
spre locuri de agrement a- 
flate în locuri pitorești. Din 
punct de vedere cultural-ar
tistic, ce pot găsi în aces
te locuri, știut fiind că pro
gramele artiștilor amatori 
sînt urmărite cu interes 
pentru valoarea lor. recu
noscută și în competiții im
portante ?

lo di

— Mai întâi p vorba de a-. 
cesWMZe do" tgroment. Dacă 
orașul Vulcan ' ate una 
bună, 
iar 
rea 
vit, 
De

foarte 
trecut, / căuta-
potri-

are.

amenajată anul 
Lupeniul este în 
unui asemenea loc 
orașul Petroșani nu

ce ? Pentru că locul de la 
Tulipan — Iscroni nu mai co
respunde, oamenii sînt dornici 
de un spațiu natural pitoresc 
unde să fie și umbră, apă lim-

pede. Din punct de vedere 
strict cultural-artistic, va fi o 
vară bogată. Iată, chiar astăzi 
la Vulcan se desfășoară o fru
moasă nedeie la care participă 
artiști- amatori din toată Valea 
Jiului, care este o primă a- 
propiere, mai cuprinzătoare, 
de o tradiție a poporului nos
tru. O mențiune — toate aces
te manifestări au ca loc de 
desfășurare bazele de agre
ment. In 9 și 10 iunie, la Lu
peni vor fi zilele cultural-spor
tive ale orașului, foarte minu
țios concepute și organizate 
(concurs al brigăzilor artistice 
din oraș, un vn t program mu
zical care satisface toate exi- 

. gențele, concursuri de box, 
haltere, înot etc.) Manifestări 
similare se vor organiza și 
în celelalte localități (Petro
șani, Petrila, Aninoasa, Uri
cani).

Ediția a doua a festivalului 
concurs de muzică populară 
„Flori alese de pe Jiu" va a- 
ve-îr.toc în 16 și 17 iunie (îm- 

’'‘bogatrtă, paralel, de manifes- 
'tărfeiă pionierească identică) și 
vor participa artiști amatori 
din județele Dolj, Gorj, Mehe
dinți, Hunedoara. Dacă timpul 
va fi favorabil, în 17 iunie, pe 
stadionul din Petroșani, vom 
organiza un mare spectacol cu 
cele mai bune formații artis
tice de amatori din județele 
amintite. La Lunca Florii, 
se va desfășura o corn-

plexă serbare cultural-sporti- 
vă. Pe lingă aceste acțiuni mai 
mari, în fiecare dpminică for
mațiile artistice locale susțin 
spectacole la locurile de agre- . 
ment. Toate aceste acțiuni vor 
fi continuate la sediu prin seri 
cultural-distractive. Dintre ma
nifestările culturale mai largi 
din această vară amintesc 
„Săptămînă culturii în Valea 
Jiului" 1—5 august și săptămî- 
na „Sarmis '73“ organi
zată între 11-17 iunie în județ 
de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, dar 
la care Valea Jiului va fi o 
prezentă foarte activă. Printre 
acțiunile pe genuri se află și 
festivalul municipal al brigă
zilor artistice de agitație, la 
1 iulie, iar în 15 iulie, la Pe
troșani, va avea loc concursul 
cultural-artistic și sportiv 
căminelor muncitorești.

care
poate
Dacă
fost și în alte

ț

al

— Prin urmare, într-ade- 
văr va fi o vară cultural- 
artistică densă. Tovarășe 
Chirculescu, în Valea Jiu
lui se află mai multe fanfa
re. Tradiția muzicală a a- 
cestor locuri ne amintește 
de duminicalele concerte cu 
muzică de promenadă care 
creau multe satisfacții (deci 
și cu contribuții în educația 
muzicală). Oamenii muncii 
din Valea Jiului cer să fie 
reînviat acest obicei.

cînta
Anul

făcut, de altfel 
muzica de pro- 
fi ascultată du» 
aceste concerte 

orașe.

— Fanfarele nu pot 
chiar oriunde și oricum, 
trecut, dacă nu mă înșel, s-a 
întocmit un plan de măsuri, 
cu responsabilități determinate, 
pentru a se amenaja chioșcuri 
în care să cînte fanfarele. Doar 
la Lupeni s-a 
oraș în 
menadă 
minica.
au mai
cu caracter sporadic, vom sta
bili ca ele să fie reluate ferm, 
constant, în locuri speciale. 
Pentru că toate eforturile cul- 
tural-artistice din Valea Jiu
lui au scopul să contribuie 
prin forme variate pentru ca 
oamenii muncii să-și petrea
că timpul liber în mod plă
cut și folositor.

......o*.

șco-
Vul-

adus

Comisia de atletism din ca
drul C.M.E.F.S. a organizat joi 
dimineața pe stadionul „Mine
rul" din Lupeni un concurs a- 
tletic deschis elevilor din 
Iile din Uricani, Lupeni și 
can.

Acțiunea la care și-au
aportul și Inspectoratul școlar 
municipal s-a bucurat de o 
largă participare : peste 200 de 
elevi din 11 școli generale și 
licee.

Scopul concursului: depista
rea de elemente talentate care 
să facă parte din secțiile de 
atletism ale cluburilor și șco
lii sportive, reprezentîndu-ne 
totodată și la etapele superi
oare ale campionatului repu
blican de atletism.

S-a constatat însă și cu a- 
cest prilej că unii profesori 
de educație fizică, n-au privit 
cu toată seriozitatea problema 
selecționării și pregătirii re
prezentanților școlilor lă atle
tism. Astfel au fost și unele 
școli care au adus la concurs 
elevi complet nepregătit!, Jn- 
ati la întâmplare, care în mod 
inevitabil au realizat rezultate 
sub orice critică.

Școlile generale nr. 1 și nr. 
2 Vulcan, Liceul Uricani, Gru
pul școlar minier Lupeni, nici 
n-au considerat necesar să 
participe la acest campionat!!),

Aspectele pozitive și negati
ve reieșite din desfășurarea a 
cestei competiții atletice pentru 
școlari trebuie să formeze o- 
biectul unei atente și profun
de analize.

Posibilități de antrenament 
există la Lupeni și ele trebuie 
folosite din plin. Mai mult, se 
pot organiza întreceri pe plan 
local care să-i stimuleze pe 
elevj în pregătire și să le dea 
profesorilor posibilitatea unei 
utile verificări.

In organizarea aceleiași co
misii, duminică dimineața la 
stadionul „Jiul" din Petroșani 
va avea loc etapa județeană a 
campionatului republican (co
pii II și I) Ia atletism, concurs 
școlar la care vor participa 
campionii școlari din orașele 
Deva, Hunedoara, Hațeg și O- 
răștie.

prof. D. VLADISLAV,
prim-vicepreședinte 

al C.M.E.F.S. Petroșani
S It

Noi ne străduim în permanență..H

O cerință a publicului 
călător

Pe marginea articolului a- 
părut în ziarul nr. 7 297 din 
20 aprilie 1973, intitulat 
„Uscături și (mai puțin) tru
fandale pe 
ului" ni se

„ La data 
1973, cînd a 
ticol ,este adevărat că 
unitățile noastre de desfa
cere lipseau trufandalele. 
Aceasta, se datora faptului 
că recolta a fost întârziată, 
din cauza tâmpului nefavo
rabil (ploios, ^riguros) in 
județele Dolj, Hunedoara 
și Banat (oare, despre de
zinteres nu se poate vorbi, 
matur in treacăt I — n.n.)...

Cu toate greutățile înlîm- 
pmate. noi ne-am preocupat 
in permanență (!?) și am 
mai ie.;ăiura cu toți furni
zorii Jiu iiferite județe, în
să nu am putut 
integral cerințele 
orilor. Greutățile

tarabele C.L.F.- 
comunică :
de 20 aprilie 

apărut acest ar
in

satisface 
consuma 
în gceas-

persistă
Dar pînă

incă... 
cînd?

tă problemă
(E adevărat 1
— n.n.)

In ceea ce 
ma fructelor, deși am avut 
„repartiții" de la I.L.F. Ar-

privește proble-

Pe urmele 
semnalelor

critice
ale ziarului

geț și I.L.F. Vîlcea, acestea 
s-au dovedit fictive, deoa
rece autocamioanele noastre 
au venit de acolo doar cu... 
două tone de mere. Despre 
merele însilozate de noi, vă 
informăm, de asemenea, că

acestea au fost aduse prin 
ploaie în toamna anului 
1972 și începuse alterarea 
lor în masă, ceea ce a de
terminat scoaterea celor bu
ne urgentă 
gătură cu < 
tari făcute 
au oglindit 
atare, s-au ! 
remediere a
măsuri ? Exact unde nu tre
buia au apărut... punctele 
de suspensie — : 
aprovizionarea 
a populației 
me în această 
noi ne străduim 
nență (!) și asigurăm orga
nele noastre de partid și 
de stat că vom depune toa
te eforturile pentru satisfa
cerea cerințelor consumato
rilor cu toate produsele". 
Semnează : loan Cosma,
șeful C.L.F.-ului și Dumi
tru Popescu, șeful biroului 
comercial al centrului.

pe rețea. In le- 
celelalte consta- 
de redacție, ele 
realitatea și, ca 
luat măsuri de 

i acestora. (Ce

n.n.). Pentru 
abundentă 

cu legu- 
perioadă 

în perma-

Municipul Petroșani este de
servit de un însemnat număr 
de autobuze ale diferitelor în
treprinderi de transport auto, 
care asigură călătorilor din 
bazinul nostru carbonifer le
gături confortabile, rapide cu 
reședințe de județ și mai mul
te centre ale țării cum sînt 
Drobeta Turnu-Severin, Timi
șoara, Tîrgu Jiu, Novaci, 
Brad etc.

Cele 22 curse de autobuze 
sînt zilnic solicitate de sute 
de călători dintre care mulți 
nemulțumiți de faptul că la 
locul de sosire și plecare a a- 
utobuzelor, strada 6 Martie din 
Petroșani, nu s-a amenajat o sa
lă de așteptare unde să se a- 
dăpostească în caz de timp ne
favorabil.

Găsim că cerința este pe de
plin justificată. Este nespus 
de greu să se aștepte indife
rent de anotimp, cu copii și de 
obicei multe bagaje, sub ceru) 
liber, înfruntînd intemperiile 
așa cum in prezent sînt nevo
it! a face 
ția cărora 
tin cîteva 
tească să

Unii călători au mers 
departe exprimându-și părerea 
că construindu-se o sală de 
așteptare s-ar putea înființa 
și o casă pentru procurarea 
din timp a biletelor, asigurîn- 
du-și în acest fel locurile, pen
tru a fi scutiți de înghesuiala 
care se produce în prezent în 
momentul cînd se deschid uși
le — de multe ori cu întârzi
ere —

Este
sosesc 
buzele 
strîngerea spațiului 
prin construirea unei săli de 
așteptare, dar, după cum a- 
preciază un călător, problema 
ar putea fi foarte bine soluți
onată prin ridicarea el pe te-

renul din partea dreaptă a pî- 
rîului Maleea, peste care să 
se construiască pentru acces 
un podeț.

Aducem 
torilor cu 
cunoștința 
scopul îmbunătățirii 
cetățenilor care folosesc 
tr-o măsură tot mai mare mij
loacele de transport auto.

nemulțumirea călă- 
autobuzele I.T.A. la 
celor în drept în 

servirii 
în-

• Ileana Santi (Vulcan, bulevardul Vic
toriei nr. 1) > Aveți dreptate. Ga fiind sub 
orice critică poate fi calificată comportarea 
celor ce v-au dezamăgit de la fosta coope
rativă „Parîngul". Banii, după părerea noas
tră, trebuie să-i recăpătat! I Adresațl-vS 
conducerii cooperativei meșteșugărești 
„Deservirea" Lupeni.
• Gh. Bozu (Petroșani). Nu au haz și 

sînt cam „trase de păr" definițiile din 
„dicționarul sportiv" pe care ni-1 propu
neți. In orice caz nu pot fi publicate .
• Iosif Kolozs (Vulcan): Recitiți tas 

punsul pe care-1 dăm mai sus tovarășei 
Ileana Santi. Situațiile sînt similare. Re
da,mați-1 pe „vinovat" cooperativei „De- . 
servirea" Lupeni.
• In atenția conducerii G.L.F. > Grigore 

N. Vîlceanu din Vulcan (str. Dorobanți nr. 
5) a fost, în 5 
5 din localitate 
s-a condiționat 
cepei verzi cu 
a... spanacului („care nu prea se 
fiind de proastă calitate"; 
scrie în condica de sugestii și 
dar aceasta i-a fost smulsă din mîini. 
anunțăm că semnatarul scrisorii adresată 
redacției are și martori, că așa s-au petre
cut lucrurile. Așteptăm măsuri I
• Nu este, într-adevăr, încă soluționată 

problema despre care ne-ați scris tovarășe

mai a. c., la unitatea nr. 
să cumpere trufandale. 1 

vînzarea cartofilor și a 
cumpărarea neapărată și 

vindea, 
'). A vrut omul să 

reclam.ații 
Vă

Jean Fierănescu (Petroșani). Va fi însă, 
în curând I
• Ești foarte tînăr, se pare elev, Dră- 

ghici Negrea (Lupeni), se observă ușor a- 
ces> lucru. Gînd va ajunge — așa cum 
presupui tu și cum ar vrea și... interlocu
torul „interviului" pe care ni l-ai trimis — 
elevul Nelu Katto să joace la Jiul, lîngă 
Mulțescu, îi vom lua noi un... interviu a 
devărat și-l vom publica la loc de cinste, 
în „deschiderea" paginii sportive. Pînă a 
tune1 însă mai așteptăm 1
• B. Nicolae, Petroșani ! Vă referiți la 

lucruri neesentiale. Principalul e că cea 
care greșise și-a recunoscut la timp vina.

x

călătorii, la dispozi- 
nu stau nici cel pu- 
bănci care să-i scu- 
aștepte în picioare.

mai

a autobuzelor, 
adevărat, strada unde 
și de unde pleacă auto-
I.T.A. nu permite re- 

existent

Iosif DAVID

PIERDUT certificat de ab
solvire a 8 clase elementare 
pe numele Sorop Eleonora. 
II declar nul.

Acțiuni de muncă patriotică

I. Darak 
liceului, 

trecute în 
cu dorin-

Un grup de elevi ai Liceului 
din Uricani, conduși de P. Puș
caș, secretarul comitetului oră
șenesc U.T.C.'și de 
profesor în cadrul 
s-au deplasat zilele 
cadrul E.M. Uricani
ta de a-și aduce contribuția la 
realizarea sarcinilor de plan 
ale unității.

Tinerii uteciști au încărcat 
material lemnos pentru susți
nerea abatajelor din cadrul 
sectorului I și au contribuit la 
înfrumusețarea incintei prin 
stivuirea unor materiale depo
zitate aici.

Cu acest prilej s-au eviden-

țiat ion Voicu, Gheorghe Be- 
nea, Florea Bob, Maria Taici, 
Ion Cișmeleânu și alții.

In încheierea programului 
de activitate, elevii au fost 
călduros felicitați de Iuliu Pa
vel, secretarul comitetului 
U.T.C. din cadrul E.M. Uri câni, 
care a arătat importanta deo
sebită pe care o prezintă ase
menea acțiuni atît pentru acti
vitatea întreprinderii, cît și 
pentru formarea sentimentului 
de respect față de muncă în 
conștiința tinerei generații.

Ilie COANDRAȘ 
corespondent

Liceul industrial minier 
Petroșani
anunță

CONCURS DE ADMITERE PENTRU ANUL J 
la următoarele specialități:

exploatări miniere — 72 locuri 
electromecanică minieră —108 
instalații și automatizări — 36

locuri 
locuri

pînă în 
acte :

înscrierile se fac la secretariatul școlii 
data de 22 iunie 1973 pe baza următoarelor

— cererea de înscriere tip
— certificat de naștere în original și copie
— adeverință de promovare a clasei a VIII-a
— fișa medicală de sănătate
Relații suplimentare se pot lua de la secretaoa- 

tul liceului, telefon 1T36.
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Sosirea în România a Șahinșahului Iranului ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri

Mohammad Reza
*

Pahlavi Aryamehr «

(Urmare din pag. 1)

Maiestățile Lor Imperiale, 
mari pancarte sînt înscrise 
limbile română și iraniană,

pe
Pe 
în 
urările : „Bun venit în Româ
nia Maiestăților Lor Imperia
le Șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Iranului !“, „Tră
iască prietenia dintre poporul 
român și poporul iranian !“.

La ora 12,30, aeronava im
perială își face apariția dea
supra aeroportului, însoțită de 
o escadrilă a forțelor noastre 
aeriene. ,

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și to
varășa Elena Maurer, vin în 
întîmpinarea Maiestăților Lor.

La coborîrea din avion, înal- 
ții oaspeți sint salutați cu 
cordialitate. Cei doi șefi de 
stat, își string mîinile-cu căl
dură.

Maiestatea Sa Imperială, 
Șahinșahul Iranului, prezintă

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
pe Abbas Aii Khalatbari, mi
nistrul . afacerilor. externe, 
Hqushang . Ansari, rțiinistrul 
economiei,' și celelalte persoa
ne oficiale care îl însoțesc.

La rîridul său, ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
oaspeților pe tovarășii' Ilie 
Verdeț, Ion Pățan, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, cu. soțiile. Sînt de 
față Sadegh Sadrieh, ambasa
dorul Maiestății Sale Imperi
ale la București, și Alexandru 
Boabă, ambasadorul României 
la Teheran.

Un grup de copii oferă flori 
Maiestăților Lor . Imperiale, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

In continuarea ceremoniei, 
Maiestatea Sa Imperială pri
mește raportul comandantului 
gărzii de onoare. In timp ce 
răsună acordurile imnurilor 
celor două state, se trag 21 de 
salve de artilerie.
■Președintele Nicolae

Ceaușescu și Șahinșahul Ira
kului salută, apoi, 
României, după care 
șefi de stat trec în 
garda de onoare.

In continuare, sint 
tați înalților oaspeți șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și per
soanele oficiale române — pri- 
maruL general al Capitalei, 
membri ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, 
generali.

Ceremonia primirii se înche
ie cu defilarea gărzii de o- 
noare.

Miile de bucureșteni aflați 
la aeroport participă cu în
suflețire la întîlnirea dintre 
cei doi șefi de stat, aclamînd 
îndelung pentru prietenia ro- 
mâno-iraniană.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Maiesta
tea Sa Imperială, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, iau loc intr-o ma
șină deschisă, escortată de mo- 
tocicliști, îndreptîndu-se spre

drapelul 
cei doi 
revistă

prezen-

reședința rezervată înalților 
oaspeți.

De-a lungul bulevardelor 
bucureștene regăsim aceeași 
atmosferă sărbătorească. Ma
rile artere străbătute cunosc 
o vie animație, numeroși lo
cuitori ai Capitalei salută cu 
căldură pe conducătorii Ro
mâniei și Iranului, care răs
pund cu cordialitate manifes
tărilor de simpatie ale popu
lației.

In această primire deosebit 
de cordială se fac simțite sen
timentele de stimă și de pre
țuire față de solii poporului 
iranian, de înaltă apreciere a 
prieteniei statornicite între 
țările noastre, vie satisfacție 
pentru întîlnirea dintre șefii 
celor două state, apreciată 
drept un eveniment de cea 
mai mare importanță pentru 
relațiile româno-iraniene, pen
tru întărirea conlucrării atît 
de fructuoase pînă acum în 
domeniul colaborării recipro
ce, cît și in viața internațio
nală.

ss

Dezvoltarea
construcțiilor

Coiisultările 
(lela. Helsinki

11

sociale
în Iran

Primirea șefilor misiunilor diplomatice acreditați 
la București

Sîmbătă după-amiază, Ma
iestățile Lor Imperiale Șahinșa
hul Aryamehr și împărăteasa 
Farah au primit, la reședința 
lor — Palatul Primăverii, pe

șefii misiunilor diplomatice a- 
creditațj la. București, împreu
nă cu soțiile.

La solemnitate
ndnistrul afacerilor

au asistat 
externe al

Iranului, ambasadorul Maiestă
ții Sale Imperiale la Bucu
rești și alte persoane oficiale.

In timpul primirii, Șahinșa- 
hul Aryamehr și împărăteasa

Farah s-au intretinut cordial 
cu membrii corpuluj diploma
tic.

(Agerpres)

Solemnitatea depunerii coroanei de flori la monumentul
eroilor luptei pentru libertatea poporului

și a patriei, pentru socialism
In cursul după-amiezii, Ma

iestatea Sa Imperială, Șahin- 
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea po
porului și a natriei, pentru so
cialism.

înaltul oaspete a fost înso
țit de Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat,

Alexandru' Boabă, ambasadorul 
României în Irăn, qengrâl-lo- 
cotenent Constantin Popa, 
țiitor al șefului Marelui 
Major.

împreună cu Maiestatea 
Imperială se aflau Abbas
Khalatbari, ministrul afacerilor 
externe, Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului.la București 
și alte persoane oficiale ira-

loc- 
Stat

Sa
Aii

niene.
La solemnitate au luat parte 

Gheorqhe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, general de 
armată Ion Ioniță, ministrul a- 
părării naționale, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, generali și 
ofițeri superiori.

O gardă militară a prezen
tat onorul.

imnurile de 
și Iranului, 
coroanei

Au fost intonate 
stat ale României

După depunerea 
flori s-a păstrat un moment i 
reculegere.

Inalții oaspeți au vizitat, 
poi rotonda monumentului.

In încheierea ceremoniei, 
Maiestatea Sa Imperială a pri
mit defilarea gărzii militare.

(Agerpres)

de 
de

a-

TEHERAN 2 — Trimisul
special Agerpres, Ion Badea, 
transmite : Abdolmadjid Mad- 
jidi, ministru de stat pentru 
problemele planificării și bu
getare, a relevat, recent, că 
unul dintre principalele obiec
tive ale celui de-al 5-lea plan 
de dezvoltare economică a Ira
nului (1974—1978), îl vor 
constitui construcțiile sociale. 
Tn viitorii cinci ani — a ară
tat ministrul iranian —, în în
treaga țară vor fi construite 
740 000 noi locuințe, dintre 
care 165 000 de către sectorul 
public, iar 575 000 — de către 
cetățeni. Din acest total, 
224 000 noi unități de locuit 
sînt programate a fi constru
ite în mediul rural, continuîn- 
du-se astfel, în ritm susținut, 
acțiunea de ridicare a nivelu
lui de viață al satului iranian, 
începută odată cu trecerea la 
înfăptuirea reformei agrare.

Realizarea programului va 
fi sprijinită printr-o politică 
de extindere a creditelor acor
date cetățenilor pentru con
struirea sau cumpărarea de 
locuințe.

Paralel, va fi intensificată 
aplicarea programului națio
nal privind învățămîntul, al 
cărui țel este eliminarea com
pletă a analfabetismului. Eta
pă importantă în realizarea 
acestui deziderat, viitorul pro
gram cincinal prevede măsuri 
care să facă posibil ca toți co
piii de vîrstă școlară din cen
trele urbane și circa 80 la 
sută din cei din mediul rural 
să poată urma cursurile unei 
școli pînă la sfîrșitul anului 
1978.

HELSINKI 2 — Corespon
dență dă la Dumitru Ținu : 
Reuniunea pregătitoare de la 
Helsinki a ținut ședințe de 
lucru, în mod excepțional, si 
sîmbătă, în vederea definitivă
rii documentelor privind Con
ferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare. 
Au avut loc ședințe ale grupu
lui pentru problemele de pro
cedură, cu privire la partici
pant! și locurile de desfășura
re a celor trei faze ale confe
rinței.

Luînd în considerare cu 
gratitudine invitația guvernu
lui Finlandei, aspectele prac
tice. precum și principiul ro
tației — se arată în textul de 
document adoptat sîmbătă 
seara în grupul de procedură 
— partieipanții Ia reuniune 
au hotărî t ca prima fază a 
conferinței să aibă loc la Hel
sinki, a doua fază la Geneva, 
iar cea de a treia tot la Hel
sinki.

în preajma dezbaterilor 
din Consiliul de Securitate

asupra situației
din Orientul Apropiat

UNITE 2 (A- 
puțin înaintea

N AȚI UNI LE 
gerpres). — Cu 
dezbaterilor din Consiliul de 
Securitate asupra situației din 
Orientul Apropiat, prevăzute 
să înceapă la 4 iunie, la Na
țiunile Unite și în cancelariile 
diplomatice au loc importante 
consultări între țările intere
sate. Astfel, în drum spre New 
York, pentru a participa la 
lucrările Consiliului de Secu
ritate, șeful diplomației egip
tene, Mohamed Hassan El 
Zayyat, a făcut escale la Ro
ma și Londra, unde a avut 
consultări în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat. 
In urma convorbirilor avute 
cu reprezentanții Foreign —

Un comentariu al agenției khmere 
de informații despre existenta 
unei așa-numite „a treia forte" 

în Cambodgia

■

de 
co- 
in- 
de

Festivitatea decernării (Urmare din pag. 1}

premiilor Uniunii scriitorilor

In Capitală a avut loc, sîm
bătă la amiază, festivitatea de
cernării premiilor Uniunii 
scriitorilor pe anul 1972.

S-au acordat 
premii :

Poezie.: Eugen
pentru volumul 
Ben Corlaciu pentru volumul 
„Starea de urgență", și Con
stanța Buzea pentru 
„Leac pentru îngeri".

Proză : Marin Preda 
„Marele singuratic" și 
Iiu Ștefanache pentru 
uitării".

Dramaturgie : Vasile Re- 
breunu și Mircea Zaciti pentru 
volumul de teatru „Seches
trul".

Publicistică și reportaj : 
Nichita Stănescu pentru volu
mul „Cartea de recitire" și 
Octavian Paler pentru cartea 
„Drumuri prin memorie".

Literatură pentru copii 
tineret : Costache Anton pen
tru volumul 
Roxanei" și 
schi pentru ' 
vise".

Critică și
Șerban Cioculescu pentru stu
diul „Aspecte literare contem
porane", 
lucrarea 
Hasdeu" 
scrierile

pe anul 1973
l

vestirea, destinul unei .struc
turi".

Traduceri din literatura u- 
niversală : A. E. Baconsky 
pentru „Panorama poeziei U- 
niversale contemporane" și 
Leon Levițchi pentru „Ver
suri alese" de Robert Brow
ning.

Traduceri din literatura na
ționalităților : Paul Drumara 
pentru volumul „Maimuța 
plîngăreață" de Balint Tibor.

Literatura naționalităților 
conlocuitoare : Szilagyi Domo- 
kos pentru volumul de poezii 
„Conferința de presă", Bajor 
Andor pentru schițele satirice 
„Gărgăuni", Franz Hein pen
tru nuvela „Mai răi decît. eli
nii" și Immanuel Weissglass 
pentru volumul de poezii 
„Hanul din urmă".

Debuturi : Alexandru Căli- 
nescu pentru cartea „Anton 
Holban și complexul lucidi
tății", Radu Mareș pentru vo
lumul „Anna sau pasărea pa
radisului", Dușan Petrovici 
pentru volumul „L.ebede ale 
puterii", Dan Verona pentru 
cartea „Nopțile migratoare", 
Saszet Geza pentru volumul 
„Certitudini" și Vâradi B. 
Laszlo pentru cartea „Pui de 
pește". , . ,

tirmătoarele

Jebeleanu 
„Hanibal",

cartea

pen tru 
Corne- 

„Ziua

și
I „Ochii aurii ai 

Corneliu Buzin- 
volumul „Hoții de

istorie literară:

Mihai Drăgan pentru 
„Bogdan Petriceicu 

și Ion Vlad pentru 
„Convergențe" și „Po-

funcțiune și, ca peste tot in 
asemenea situații, sînt orele 
cele mai fierbinți.

Au trecut doi ani de cînd 
a ăpărtll, în apropierea dra- 
șuluj Stanke Dimitrov din ju
dețul Kiustendil, întins pe 
valea rîului Struma, șantie
rul marelui complex energe
tic, a cărui' capacitate va a- 
tinge 840 MW putere insta
lată. O mind de cărbuni, un 
lac de acumulare și termo
centrala a cărei putere o pla
sează, deocamdată, în frun
tea tuturor celorlalte termo
centrale bulgare vor da naș
tere unui nou și puternic iz
vor energetic asemănător ce
lui cunoscut sub numele de 
„Marița Iztok" din centrul 
Cimpiei Trader.

Anual, începînd din 1975, 
Bobov Doi va livra sistemu
lui energetic al Bulgariei ci
te 4 miliarde kWh energie 

' electrică, adică aproape tot 
atît cit se producea în întrea
ga fără în anul 1958. Iar fie
care din cele patru turboge- 
"neratoare ale centralei va a- 
sigura de trei ori mai multă . 
energie decît energia care se 
producea în Bulgaria anului 
1939.

Trei importante particulari
tăți ale termocentralei Bobov 
Doi asigură viitorului obiec
tiv energetic un loc de o de
osebită importantă în conste
lația'de lumini și putere a 
Bulgariei și dau realizatori
lor ei dreptul de a se minări 
cu adevărat.

Cea mai însemnată dintre 
toate : Bobov Dolul este pri
mul obiectiv de acest gen 
care a fost în întregime con-

struit după proiectele speci
aliștilor bulgari. Este, de a- 
semenea, primul în această 
zonă de sud-vest a tării, con
tribuind la înflorirea ei 
dustrială.

Coșul de fum, înalt de
m, este cel mai mare 
Bulgaria. Coșul nu fumegă 
încă, dar sint toate garanți
ile — date de o organizare

in-

200 
din

Dm apă 
și cărbuni 
steaO...
energetică

și o disciplină severă — că 
noul termen de la siîrșitul a- 
cestui trimestru pentru prima 
rotație de turbină va fi 
respectat. De aceea, zilnic, 
sosesc djci mereu noi și noi 
specialiști' aduși de pe cele
lalte șantiere ale tării pentru 
a da o mină de < 
montarea miilor de 
utilaje.

Termocentrala se 
pe o suprafață de 
ha, dar șantierul propriu-zis 
al întregului complex 
getic este de cîteva ori 
mare. La cîteva sute de 
tri deasupra platformei 
construcții din Valea 
meri se află șantierul bara
jului ce va da naștere lacu-

ajutor la
i tone de

întinde 
numai 55

ener- 
mai 
me

de 
cu

fui Diakovo, de 30 milioane 
metri cubi apă, iar la alte cî
teva 
mint, se amenajează, 
ceste zile, galeriile celei mai 
mari 
Bulgaria, a cărei 
va atinge in cîțiva ani 4 mi
lioane metri cubi cărbune, 
întrecerea dintre hidrotehni
cieni,, mineri și energeticieni 
cunoaște de la o zi la alta 
o intensitate sporită.

De altfel, aici la Bobov Doi 
nu se cunoaște altă deviză 
decît. una singură : „Apă și 
cărbuni la timp pentru termo
centrală".

In ziua cînd am vizitat șan
tierul, constructorii tocmai 
sărbătoreau una din victori
ile lor hotărîtoare pentru res
pectarea termenului de pune
re în funcțiune : primul din 
cele patru generatoare cîte 
vor lucra aici fusese așezat 
pe fundație. Operație deloc 
ușoară -= generatorul fiind 
un colos metalic de 180 tone 
greutate. Succesul temerarei 
încercări a fost asigurat de 
oamenii lui Tancio Ghergov, 
despre care se spune, ferici
ta coincidență, că ar fi mon
tat în urmă cu 20 de ani pri
mul generator bulgar la ter
mocentrala din Pcrnik. Deși 
de la 28 tone, cît cintărea 
generatorul de la Pernik, pî
nă la colosul de astăzi este 
o mare diferență.

Pentru că montarea primu
lui generator 
la Bobov Doi 
tr-adevăr, o 
pentru toți

sute de metri, sub pă- 
în a-

mine de cărbuni din 
producție

la termocentra- 
ă constituit, in- 
mare bucurie 

,____ cei 3000 de
constructori, cîți lucrează în 
aceste zile pe marele șantier, 
și a fost salutată ca un ma
rc succes național.

(Agerpres).
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Republica:

PETROȘANI 
iembrie: Nici 
de plictiseală;
A fost odată un polițist;
Petrila: Anonimul vene-
țian; LONEA — Minerul: 
Cine cîntă nu are gînduri 
rele ; ANINOASA: Mania 
grandorii;
pul mărilor
Cultural:
Muncitoresc:
vînător 
CÂNI: 
diavolii.

VULCAN: Lu- 
; LUPENI — 
Adio arme; 

Inima e un
singuratic; URI- 

Sfînta Tereza și

LUNI 4 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: In umbra violenței; 
Republica : Reîntoarcerea pe 
pămînt: PETRILA: Anoni
mul venețian; 
Minerul: Cine 
gînduri rele;
Mania grandorii; VULCAN: 
Cornul de capră; ' LUPENI 
Cultural : 
ților;
e un
URICANI: Sfinte Tereza și 
diavolii.

LONEA —
cîntă nu are
ANINOASA:

Vara bărbâ-
Muncitoresc: Inima
vînător . singuratic;

6,00 Buletin de știri ; 6,05 
Concertul dimineții ; 7,00
Radiojurnal ; 8,00 Partidului, 
inima și versul ; 8,10 Ilus
trate muzicale ; 9,00 Ora sa
tului ; 10,00 Radiomagazinul 
femeilor ; 10,30 Succese 
discului ; 11,00 Buletin 
știri : 11,05 Intîlnire cu 
lodia populară și interpretul 
preferat: 11,35 Formația
„Ferpetuum mobile"; 12,00
De toate pentru toți; 13,00
Radiojurnal ; 13,15 Recitalul 
vedetelor; 14,00 Unda vese
lă ; 14,30 Estrada duminicală; 
15,00 Buletin de știri ; 15,30 
Azi, în România : 17,15 Sport 
și muzică ; 19,30 Radiojur
nal ; 19,45 Albumul interpre- 
ților de muzică populară; 
20,00 Zece melodii prefera
te ; 20,45 Consemnări ; 20.50 
Selecțiuni din operele lui 
Linke ; 21,20 Tonomatul rit
murilor : 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Arii din operele lui 
Bellipi ; 22,50 Moment poe
tic : 23,00 Dans non-stop ; 
24.00 Buletin de știri ; 0,03- 
5,00 Estrada nocturnă :

11,00

i

aie 
de 

me-

Gimnastica pentru 
Pentru sănătatea 
Cravatele roșii; 
Viața satului ; 
Emisiune în limba 
ghiară ;
De strajă patriei ;

ma-

12,30
13,00-17,00 Album duminical;
15.10 Selecțiuni din specta

colul oferit fruntași
lor în producție de la 
uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie" ;

15,50 Jurnal de călătorie: 
Grecia' antică văzută 
de Corneliu Leu ;
Muzică de promenadă
Plecarea în Marele 
Premiu de automobi
lism de la Monte Car
lo. Transmisiune 
rectă. Comentează 
drei Bacalu ; 
Aventuri în epoca 
piatră ;
Cîntă Angela Similea: 
Aspecte 
Premiu'- 
tic de la 
lo ;

17.10 Film serial

16,03
16,15

16,25

16,50
17,00
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di- 
An-

de

din Marele 
automobili s- 
Monte Car-

pentru tl-

CAMBODGIA 2 (Ager
pres). — Agenția khmeră 
informații a transmis un 
mentariu, în care arată 
consistența prezentării
căt're regimul de la Pnom 
Penh și de către surse ame
ricane a existenței unei așa- 
numite „a treia forțe" in 
Cambodgia.

Comentariul relevă că per
soanele subînțelese prin „a 
treia forță" manevrează de 
mai muitâ vreme în Cam
bodgia și în străinătate, în 
scopul condamnabil de a sal
va interesele străine și cele 
ale regimului lonnolist'. Pre- 
cizînd că nimeni nu se poate 
deghiza, în actuala situație 
din Cambodgia, într-o per
soană independentă care nu 
se află, chipurile, de partea 
nimănui, comentariul subli
niază: „Poziția națiunii, a

de la 
parte, 
a tre- 
inter-

poporului, a forțelor armate 
de eliberare națională și a 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.) este 
limpede. Intre națiune, popor, 
forțele de eliberare și 
F.U.N.C., pe de o parte, și ina
mic, respectiv trădătorii 
Pnom Penh, pe de altă 
nu există nici un fel de 
ia forță, nici vreo forță
mediară, nici compromis”.

In încheiere, comentariul 
transmis de agenția khmeră de 
informații arată că singura ca
le care poate fi urmată de po
porul cambodgian este calea 
marii uniuni naționale, menită 
să ducă la răsturnarea regimu
lui de la Pnom Penh 
și la redobîndirea de către 
Cambodgia a unei adevărate 
păci, a libertății și indepen
denței.

O.P.E.C. și companiile

GENEVA. 2 (Agerpres). — 
La capătul unor negocieri di
ficile și îndelungate — desfă
șurate, de la începutul aces
tui an, consecutiv, la Cairo, 
Viena și Tripoli — la Geneva 
s-a realizat, în sfîrșit, un a- 
cord între membrii Organiza
ției țărilor exportatoare de 
petrol (Abu Dhabi, Arabia Sau- 
dită, Algeria, Indonezia, Iran, 
Irak, Kuweit, Libia, Nigeria, 
Qatar și Venezuela) și compa
niile de import occidentale, eh 
privire la compensarea pier
derilor cauzate statelor produ
cătoare în urma devalorizării 
dolarului.

Noul text, apreciat de ex- 
perți ca bind mult mai avan
tajos pentru țările exportatoa
re, înlocuiește acordul inter
venit în ianuarie 1972. după pri
ma devalorizare a dolarului. E- 
fectul imediat al clauzelor nou
lui acord valabil de la 1 iunie 
a.c. — îl constituie o nouă 
sporire cu 6,1 la sut'ă, a prețu
lui petrolului, care, adăugată 
la majorarea de 5,8 la sută a- 
plicată la 1 aprilie a.c. (In ba
za documentului încheiat în 
ianuarie 1972), ridică cu 11,9 
la sută totalul compensațiilor 
primite de țările exportatoare.

neret : Tunelul timpu
lui ;

18,00 Cîntare patriei. Con
curs coral interjude- 
țean ;

19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Săptămî- 

na politică internă și 
internațională in 
magini :

20,10 Reportajul săptămî- 
nii : La aceeași a- 
dresă ;
Film artistic. Cum 
se crește lin copilaș. 
Regia Howard Hawks. 
Cu Katerine Hepburn 
și Carv Grant. Premie
ră pe țară ;
Telejurnal ; 
Duminica sportivă ;

20,30

22.10
22,20

18,20
19,00

19,20

i-
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Curs de Ijmbă fran
ceză. Lecția a 57-a 
(reluare) ;

Telex ;
La ordinea zilei. Azi 
județul Mureș ;
Căminul... la Galați ; 
Scena. Emisiune de 
actualitate și critică 
teatrală ;
1001 de seri ;,

19,30 Telejurnal. Cincina
lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor; 

săptăminii. 
țara tinere- 
George

20,00 Cintecul
Tineri în 
ții — de 
goriu ;

20,05 Ancheta 
una spui 
Roman-foileton. 
meia în alb (ultimul 
episod) :

Revista literară T.V.; 
24 de ore ;
Luminile rampei, 
rii și scene din 
pera „Traviata" 
Verdi ;

Gri-

Ci nd 
faci;
Fe-

A- 
o-

T.V. 
și alta

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 4- 23 
grade, Paring 4- 15 grade.

Minimele : Petroșani -|- 7 
grade. Paring 4- 6 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se
menține frumoasă cu cer mai 
mult senin noaptea. Vîntul 
va sufla slab din sectorul 
sudic.

Office-ului, s-a convenit ca 
Egiptul și Anglia, „să depună 
eforturi pentru un rezultat 
pozitiv al dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate" — 
relatează agenția MEN.

Pe de altă parte, reprezen
tantul permanent al Egiptului 
la O.N.U., Esmat Abdel Me- 
guid, a continuat consultările 
cu membrii Consiliului de 
Securitate și ambasadorii unor 
state arabe, avînd întrevederi 
cu reprezentanții U.R.S.S., Su
danului, Siriei, Iordaniei și 
Kuweitului. După cum este 
știut, în afara U.R.S.S., S.U.A., 
R. P. Chineză, Angliei și Fran
ței, în acest an din Consiliul 
de Securitate fac parte, ca 
membri nepermanenți, Aus
tria, Australia, Guineea, In
dia, Indonezia, Kenya, Pana
ma, Peru, Sudanul și Iugosla
via.

In vederea dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate, Secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a întocmit un ra
port în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat, publi
cat la New York cu zece zile 
în urmă, în care se apreciază 
că deși eforturile întreprinse 
de Organizație după 1967 pentru 
reglementarea 
s-au soldat cu 
tice. Națiunile 
cial Consiliul
oferă posibilitățile și 
procedural 
se înainta 
gociată.

conflictului nu 
rezultate prac- 
Unite, în spe- 
de Securitate, 

cadrul 
necesare pentru a 

către o soluție ne-

♦

Comunicat comun 
iugoslavo-iranian
BELGRAD 2 — Corespon

dentul Agerpres, Simion Mor- 
covescu, transmite: Comuni
catul dat publicității Ia înche
ierea vizitei în R. S. F. Iugo
slavia a Șahinșahului Iranuluu 
Mohammad Reza Pahlavi' 
Aryamehr, și convorbirile a- 
vute cu președintele Iugosla
viei, Iosip Broz Tito, relevă 
că, în cursul acestor întreve
deri, desfășurate într-o atmos
feră cordială și în spiritul re
lațiilor prietenești, s-a consta
tat cu satisfacție extinderea îri 
toate domeniile a colaborării 
dintre cele două țări și a fost 
reafirmată dorința de a pro
mova în continuare prietenia 
și colaborarea multilaterală. 
Părțile au scos în evidență 
necesitatea unei mai bune va
lorificări a potențialului cetor 
două țări pentru extinde*, 
colaborării, în special în do
meniile petrolului, agriculturii, 
silviculturii, minelor, industri
ei și turismului.

Activitatea echipajului misiunii „Skylab"

astro- 
la bor- 
spațial 
adevă- 
în ca-

HOUSTON 2 (Agerpres). — 
După perioada de odihnă din 
cursul zliei de vineri, 
nauții americani aflați 
dul laboratorului 
..Skylab" au oferit un 
rat număr de atracție
drul unei emisiuni televizate 
destinate controlorilor misiu
nii. Charles Conrad, Joseph 
Kerwin și Paul Weitz au plu
tit lent, și grațios, în stare 
de imponderabilitate, de

podea spre tavanul 
și de la un perete 
ori s-au plimbat pe 
jurul încăperii, 
pentru aceasta, de forța cen
trifugă creată în laboratorul 
lipsit de acțiunea obișnuită 
a forței gravitaționale. „Bale
tul aerian" al echipajului a 
avut' loc pe fondul muzical 
al filmului de anticipație ști
ințifică „2001, o odisee spa-

cabinei 
la altul, 
pereți în 

beneficiind,

țială", iar transmisia în eu- 
lori a programului televizat 
de pe orbita circumterestră a 
laboratorului, care a durat 17 
■minute, a constituit, totodată, 
un prilej de 
pentru echipa 
și pentru cea 
bele tracasate 
le ivite pînă acum în 
înfăptuirii programului misiu-

relaxare atît 
spațială, cît 

de la sol, am- 
de complicații- 

calea

Sport

PARIS 2 (Agerpres).
După zile mohorîte și plo
ioase, care au produs serioa
se perturbări în programul 
Campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței, soarele 
și-a făcut din nou apariția la 
Roland Garros, spre satisfac
ția spectatorilor și mai ales 
a tenismenilor care-și dispută 
partidele decisive ale acestei 
importante competiții. Româ
nul Ilie Năstase a cules ia
răși aplauzele publicului pa
rizian. în urma victoriei ob
ținute în trei seturi : 6—0,
6—2, 7—6 în partida cu en
glezul Roger Taylor. Califi
cat în semifinale, Ilie Năsta
se îl va întîlni pe america
nul Tom Gorman, care 
eliminat cu 6—4. 7—I 
6—1 pe cehoslovacul 
des, unul din foștii 
tori ai turneului de I

Finala probei de 
femei se va disputa între a- 
ustralianca Margaret Court 
și americanca Chris Evert. In 
semifinale, Court a învins-o 
cu 6—3, 7—6 pe compatrioata 
sa Evonne 
timp ce Evert 
cu 6—■!, 6—0 
Durr (Franța).

l-a 
■6, 4—6,
Jan Ko- 

cîștigă- 
la Paris, 

simplu

Goolagong, în 
a eliminat-o 

pe Francoise

BELGRAD 2 
de la trimisul

(prin telefon 
Agerpres, P.

Ochialbi): Cea de-a 20-a edi
ție a Compionatelor europene 
de box a continuat sîmbătă 
pe ringul arenei „Pionir" din 
Belgrad. In reuniunea de du
pă amiază, campionul Româ
niei la categoria mijlocie, 
Alee Năstac, l-a învins la 
puncte pe irlandezul C. El
liott, după un meci intere
sant, cu schimburi de lovi
turi puternice. Numărat în 
prima repriză în urma unei 
directe la bărbie, Elliott a 
căutat să refacă punctele 
pierdute Iansîndu-se intr-un 
box de atac, dar pugilistul 
român l-a trimis din nou la 
podea printr-un croșeu de 
stingă. Ultima repriză a a- 
parținut lui Alee Năstac, că
ruia juriul i-a acordat în u- 
nanimitate victoria la punc
te. La aceeași categorie, vest- 
germanul Heinemann l-a în
trecut la puncte pe Giano- 
poulos (Grecia), în timp ce 
campionul olimpic Viaceslav 
Lemeșev l-a învins 
K.O. tehnic, în rundul 
pe Rapcsak (Ungaria), 
ciuri de bun nivel tehnic 
disputat în limitele 
riei cocoș: francezul 
Cosentino l-a întrecut 
puncte pe finlandezul Olhing, 
iar cehoslovacul Hocke l-a e- 
Iimihat pe Levișev (U.R.S.S.).

MUNCHEN 2 (Agerpres).
— In penultima rundă a tur
neului internațional de șah 
de la Dortmund, Parma l-a 
învins pe Keene, iar Kunsto- 
viez a cîștigat la Vestcrinen. 
Șahistul român Victor Ciocîl- 
tea a remizat cu marele ma
estru sovietic Paul Keres, re
zultat consemnat și în parti
dele Andersson — 
Gerusel — Dueball,
— Hecht și Spasski

In clasament 
ultimei runde, 
să conducă marii 
eștri Boris Spasski (ț^R.S.S.) 
și Hans Joachim Hecht (R.F. 
Germania) cu cîte 9 puncte 
fiecare, urmați de Andersson 
(Suedia), Popov (Bulgaria) — 
8,5 puncte. Victor Cîocîltea 
se află pe locul 9 cu 7 punc
te.

Kestler, 
Marovici 
— Paoli, 
înaintea 
continuă 

ma-

prin 
trei, 
Me- 
s-au 

catego- 
Aldo 

Ia

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs care 
a avult loc la Minsk, atletul so
vietic Vasili Hmelevski a stabiJ 
lit cea mai bună performanță 
mondială în proba de arun
carea ciocanului, cu rezulta
tul de 73,40 m. La Jocurile 
Olimpice de la Miinchen, 
Vasili Hmelevski a cucerit 
medalia de bronz.
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