
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1

ANUL XXX Nr. 7389 DUMINICĂ
5 AUGUST 1973 4 PAGINI 30 BANI

I! 1

In întîmpinarea zilei
de 23 August

și a Zilei minerului
iile cu Succese

La mina Lupeni «

Exigența - cuvîntul de ordine
al comuniștilor

productivități 
sporite ceferiștilor

5

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a primit pe președintele

Senatului Irancez, Alain Poher

Ieri dimineață, Ia bilanțul 
zilei precedente, la mina Vul
can, intre sectoarele care 
extras cărbune peste 
zilnic, sectorul V raporta 
mai mare depășire — de 
tone cărbune.

Ca și în celelalte zile 
la începutul lunii august, 
mai bune realizări le-au obți
nut minerii brigăzii conduse 
de GHEORGHE IORDAN, 
care, după trei zile de mun
că, prin strădanii schimb de 
schimb, au majorat cu 750 kg 
pe post productivitatea mun
cii planificată în abatajul ca
meră nr. 5 în care lucrează.

Alte două brigăzi, IOAN 
BUD și ALEXANDRU CHI- 
VA, au depășit productivita
tea muncii în abataje, în pri
mele trei zile din august, cu 
<00, respectiv, 200 kg/post.

au 
planul 

cea
23

<le 
cele

al 
dinC.F.R. Petroșani 

căruia s-au evidențiat 
conduse de șefii de 
IOACHIM OPREA,

Colectivul de muncă 
stației 
cadrul 
turele 
tură
CONSTANTIN JUMANCA și 
SABIN EMĂȘESCU, a reușit 
să expedieze, peste plan, în 
luna iulie fi 347 tone mărfuri 
destinate unităților economice 
din țară. încărcătura statică 
a fost sporită cu 1,43 la sută, 
tonă/osie, iar staționarea va
goanelor cu incărcare-descăr- 
care redusă cu 5,92, iar indi
catorul staționare în 
cu manevră redus cu 
sută.

Muncitorii ceferiști
tărîți să obțină, pină Ia 23 
August, noi și tot mai însem
nate succese in muncă.

tranzit
2,07 la

sint ho-
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obținerea unor 
mai ridicate în

salariații simt urmările aces
tei situații la cîștiguri. Dar 
starea disciplinară nesatisfă
cătoare se reflectă la mina 
Lupeni nu numai în indicele 
scăzut de frecvență ci și în

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicoiae. 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă 
după-amiază, în stațiunea 
Neptun, pe Alain Poher, pre
ședintele Senatului 
Oaspetele a fost însoțit 
Francis Marcel Marie 
vasseur, ambasadorul 
la București.

La întrevedere au 
pat tovarășii Ștefan 
președintele Marii 
Naționale, Vasile Vîlcu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
popular al județului Constan
ța, Mircea Rebreanu, deputat.

împărtășind deosebita sa
tisfacție pe cane o încearcă 
cu prilejui acestei întrevederi, 
președintele Senatului a ară
tat că a așteptat cu viu interes 
reintîlnirea cu președintele 
României, personalitate poli
tică de seamă a vieții inter
naționale, a cărei neobosită 
activitate pusă în slujba edi
ficării unei lumi a păcii, se
curității și cooperării între 
popoare o urmărește cu de
plină admirație. Domnia sa a 
ținut să releve, de asemenea,

francez, 
de 

Le- 
Franței

partici- 
Voitec, 

Adunări

mulțumirea de a putea conti
nua schimbul de vederi des
chis și rodnic purtat cu pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu 
in timpul vizitei oficiale în 
Franța, eveniment de impor
tanță și semnificație majoră 
pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării româno-france- 
ze.

La rîr.dul său, președintele 
Consiliului de Stat a evocat 
cu plăcere vizita întreprinsă 
in Franța, convorbirile fruc
tuoase cu ' conducătorii fran
cezi, întâlnirea plină de căl
dură cu populația aceste' țări, 
care au ilustrat înalt ii grad 
de apropiere, stimă și amiciție 
dintre țările și popoarele 
noastre.

Intreținîndu-se apoi cordial, 
președintele Nicoiae Ceaușescu 
și președintele Senatului fran
cez au abordat o sferă largă de 
probleme privind dezvoltarea 
actuală și în perspectivă a re
lațiilor bilaterale. In cursul 
întrevederii, s-a dat o deos- 
bită apreciere raporturilor 
tradiționale și colaborării ac
tive dintre România și Fran
ța, care, spre satisfacția ambe-

lor părți, se extind pe multi
ple planuri. In acest sens, a 
fost exprimată dorința co
mună de a purie în valoare, 
într-o măsură mai mare, po
sibilitățile existente pentru 
intensificarea și diversificarea 
în continuare a conlucrării re
ciproce în toate domeniile — 
politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural - în folosul 
celor două popoare, al înțele
gerii și cooperării între țării.® 
europene, între toate statele 
lumii.

Apreciindu-se pozitiv cursul 
favorabil al evenimentelor in
ternaționale din ultima vre
me, a fost reafirmată voința 
României și a Franței de a 
contribui pe mai departe la 
succesul Conferinței general- 
europene, la realizarea unei 
securități trainice pe conti
nentul nostru, la consolidarea 
procesului de destindere și 
cooperare, la instaurarea u- 
nor relații noi între state, ca
re să asigure pacea, indepen
dența, dezvoltarea 
fiecărei națiuni.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă 
prietenie.

desfășurat 
de caldă

In preocupările lor pentru 
mobilizarea colectivului Ia 
redresarea producției, pentru 
recuperarea într-un timp cît 
mai scurt a rămînerii în ur
mă, pentru 
randamente
abataje, comuniștii de Ia mi
na Lupeni acordă un loc prin
cipal întăririi disciplinei în 
muncă. Această orientare este 
întrutotul justificată. Rămî- 
nerea în urmă înregistrată în 
perioada care a. trecut de la 
începutul anului a fost puter
nic influențată, de frecventele 
manifestări . de ' indisciplină 
din partea unor «alariați. Nu
mărul absențelor tțe la lucru 
a fost, în șapte luni din acest 
an, aproape ' dublu față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Indicele de 
frecvență a oscilat în jurul a 
74 la sută. Este un fapt în
deobște cunoscut că din cau
za numărului ridicat de ab
sențe de la- lucru, nemgtivate 
sau motivate,- se pierde ' în 
fjecare zi mult., cărbune,, mina 
nu-și îndeplinește planul, iar

Pentru redresarea

recuperarea
rămînerllor în urmă,
întărirea disciplinei 

este un factor
hotărftor

POTENȚIALUL PASIUNII
consti

con fir-

Filele întrecerii de 
muncă, care 
tuie una din tradiți
ile minerești
mate an de an, zi de 
zi, au consemnat In 
cursul ■ lunii trecute 
un nou nume: Toa- 
der Ștefan. Cu regu
laritate, de la mina 
Uricani, se raportau 
succesele pe care no
ul brigadier le înre
gistra în mod cons
tant la lucrările din 
zona abatajului ca
mera nr. 7 al secto
rului I. Doream să-l 
cunosc pe noul briqa-

dier apărut pe neaș
teptate in eșalonul 
minerilor fruntași ai 
Văii Jiului, pe cel ca
re a înțeles să nu-și 
precupețească nici un 
efort pentru ca, îm
preună cu ortacii săi, 
să-și aducă contribu
ția la realizarea im
portantelor sarcini de 
plan ale sectorului. 
$1, prilejul nu a în- 
tîrziat prea mult : 
l-am întîlnit la mină 
la o oră 
nuită, 
pontajul

puțin obiș- 
asistincl la 

schimbului

săi care tocmai se 
pregăteau de intrarea 
în șut, conduși de 
minerul Ion Ciobanu. 
..Atenție Ioane la 
armare, totul să fie 
fixat bine, pentru că 
abatajul s-a înălțat 
destul de mult. Și nu 
uitați că, acum la 
sfîrșit de lună, nu . se 
admite să pierdem 
nimic din ciclu".

întrebarea oarecum 
firească — «care este 
explicația rezultate
lor bune în care vă 
pregătiți să încheiati 
luna" ? adresez

puțin mai tîrziu, du
pă ce obișnuitele 
urări de «Noroc bun* 
au consfințit despărți
rea și minerii o por
niseră spre adîncuri.

— Nu prea știu ce 
să zic, îmi răspunde 
tlnărul brigadier, pen
tru că nu avem cine 
știe ce secret. Am 
luat brigada la 1 iu
lie și m-am înțeles 
de lă început cu bă
ieții.

Bujor BOGDAN

(Cont. în pag. a 3-a)
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IIII. Discuta cu ortacii

Ion Ciobanu, Gheorghe Raicu, Ilie Matei și Serban Barna pregătesc împreună ru 
șeful de brigadă Toader Ștefan succesele pe care Ie vorînregistra și in schimbul ce 
va începe in curind.

V.__

Activități pionierești dedicate Zilei minerului
Cei ce au văzut intîia rază 

de soare, întîia stea în orașul 
Lupeni — purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor — întîm- 
pină Ziua minerului cu adîn- 
că recunoștință față de înain
tașii eroi, cu emoții la cea 
mai înaltă cotă. Acest august 
de fierbinte aducere aminte 
îi găsește pe pionierii din ora
șul Lupeni într-o perioadă de 
vîrf a activităților de vacan
ță ; in aceste zile ei desfășoa-

ră ampla acțiune sportivă do
tată cu cupa ..Minerul11 la te
nis de masă, înot, cros, fotbal 
și handbal.

•Emoții deosebite au piOnie-, 
rii din Lupeni pentru întîlni- 
rea din 
varășul 
secretar 
nesc d-a 
purta o
pilărie fericită în patria noas
tră liberă".

10 august a. c. cu to- 
Wilhelm Neag, prim
ai comitetului orășe- 
partid, cu care vor 

discuție pe tema „Co-

Pentru data de 12 august 
a. c. pionierii de la Școala ge
nerală nr. 3 din Lupeni au 
început pregătirea unui spec
tacol intitulat ..Omagiu mine
rilor căzuți în august 1929". ce 
va> fi prezentat în fața plăcii 
comemorative din incinta 
E. M. Lupeni.

Maria RÂDUCANU, 
activistă 

a Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor
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dul cu trandafiri
Mă numesc Grigore Cernita și domiciliez in 

Petroșani, str. Independenței, bloc 10, sc. 1, 
ap. 12. lată, pe scurt, ce vreau să vă spun : 
In ziua de 18 iulie a. c., tovarășa Aurica Șer- 
bănoiu, locatară din blocul 8, ap. 10, str. In
dependenței, și-a permis să intre în spațiile 
verzi amenajate intre blocuri și să taie cu o 
foarfecă, ca din grădina dînsei, mai multe 
fire de trandafiri. Văzind această faptă am 
atenționat-o să nu mai taie trandafiri, iar 
dacă ii trebuie să meargă la piață și să-și 
cumpere. Reacția tovarășei A. Șerbănoiu la 
fireasca mea intervenție a fost reprobabilă,

reprezindu-mă vulgar și spunîndu-mi să-mi 
„tacă gura", că nu sint trandafirii mei. Mar
tori la cele întîmplate au fost și Gheorghe 
Dobre (bloc 10, sc. 2, ap. 38) care i-a atras 
și el atenția ciudatei vecine și Maria Carp 
(bloc 10, sc. 1, ap. 15). Dar tovarășa Aurica 
Șerbănoiu n-a ținut cont de observațiile noas
tre, și-a luat trandafirii tăiați (circa 10 fire) 
și a plecat - oarecum 
blocul unde domiciliază.

Aș dori să fac publică 
să afle toți cei ce iubesc 
re cine se interpune în 
perfecțiune, pentru că asemenea —- — .
mise de unii cetățeni, in urma cărora se dis- 4 
trug spațiile amenajate între blocuri, cu alte £ 
cuvinte se deteriorează ceea ce este frumos £ 
și folositor făcut de oameni în folosul lor, 4 
constituie o flagrantă lipsă de bună-cuviință, £ 
de respect față de semeni. Și poate că in £ 
cazul de față aplicarea unei măsuri de in- N 
fluențare obștească ar fi binevenită. Pentru 4 
a nu se mai uita niciodată că a păstra ceea «■ 
ce alții au făcut în folosul tuturor este o 4 
obligație a fiecăruia dintre noi, o datorie de £ 
la care nu trebuie să facem nici un moment ? 
abstracție... 4

victorioasă spre

această intimplare, 
frumosul di...__ .
drumul nostru spre £ 

rea acte co- 5
n cartie-

Grigore CERNITA

folosirea incompletă a pro
gramului de lucru de către 
un. mare număr de salariați,. 
în repetatele cazuri de neres- 
pectare a proceselor tehnolo
gice și a normelor departa
mentale de protecție a muncii, 
întreținerea necorespunzătoa-

re a unor utilaje și instalații 
electromecanice etc.

Frecvența ridicată a mani
festărilor de indisciplină 
ce inoportună înfățișarea 
nor acțiuni întreprinse în 
cest sens deoarece nu ar 
monstra altceva decît slaba 
lor eficiență Ceea ce s-a făcut 
prin învățămîntul 
propaganda prin 
adunări de partid, 
lozinci; gazeta de 
satirică, stația de radioampli
ficare nu s-a dovedit sufi
cient. Dezvoltarea unui climat 
sănătos de muncă entuziastă 
și responsabilă în producție 
impune în primul rînd din 
partea fiecărui comunist o ’ al
titudine înaintată în produc
ție ; membri de partid trebuie 
să fie la locurile lor de mun
că exemplu de comportare 
disciplinată și de combativi
tate față de orice nesocotire 
a obligațiilor și îndatoririlor 
de sdrviciu.

— Este regretabil — își spu
ne părerea comunistul Vasile 
Rușitoru, miner șef de briga
dă — că la cadrul general de 
indisciplină contribuie și unii 
membri de partid. Ar fi bine

de partid, 
conferințe, 
panouri și 
perete și

G. ADAM

(Continuare in pag. a 3-a)

LEONARD

microscop, lumea tăi-

pentru cercetători.

teritoriu de investigație

In pagina a 4-a:

MESAJUL
adresat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
celei de-a 9-a Conferințe internaționale 

împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen (Gensuikyo)

nuită cu nemărginitul

Expoziție de

La Casa de cultură a sindi
catelor din Petroșani a fost 
organizată o expoziție de 
carte social-politică. Un loc 
preponderent în expoziție îl 
ocupă operele marelui dascăl 
al proletariatului, Friedirich 
Engels.

Valea de Pești, zonă de agrement
Interlocutor : EMILIAN TOMULESCU 

vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal

— Se apropie termenul de 
dare în funcțiune la un o- 
biectiv de mare amploare 
pentru municipiul nostru — 
complexul hidrotehnic Va
lea de Pești. Este o .lucrare 
de mare importanță dar și de 
mare interes. De aceea, cu 
riscul că ne repetăm, vă ru
găm să ne oferiți, tovarășe 
vicepreședinte, cîteva deta
lii privind natura, scopul și 
stadiul realizării acestui o- 
biectiv.

— După cum este cunoscut, 
încă din 1966 au început impor
tante lucrări pentru îmbunătă
țirea alimentării cu apă a loca
lităților din Valea 
pectiv, construirea 
la Valea de Pești, 
re a fost finalizat 
curînd. Acest obiectiv, care are 
o importanță majoră pentru 
dezvoltarea economică și socia
lă a municipiului nostru, cu
prinde un baraj de acumulare 
cu un volum de circa 5 000 000 
mc de apă, o stație de tratare a 
apei, instalații pentru prepara
rea apei potabile ș;. o conduc-, 
tă de aducțiune, în prima fază 
concepută de 
Pești și pînă la Iscroni. Proiec
tul prevede, ca barajul să ali
menteze inițal cu apă potabilă 
orașele Uricani, Lupeni, Vul-

can și localitatea Iscroni, cu un 
debit de 760 litri apă pe secun
dă. In etapa a doua a lucrării 
s-a prevăzut prelungirea aces
tei conducte de apă potabilă 
pină în cartierul Aeroport Pe
troșani. Lucrarea va fi termina
tă în ace^t an ; deci, pînă la fi
nele anului, vom avea apă po-

talatii. moderne, de înaltă teh
nicitate. pentru tratarea apei 
potabile.

— Prin așezarea sa într-o 
zonă deosebit' de pitorească 
a regiunii, noastre montapb, 
Valea de Pești, prezintă'. un 
deosebit interes și din punct 
de vedere turistic atît pen-

Iși înfrumusețează 
strada

Jiului, res- 
unui baraj 
obiectiv ca- 
și predat de

la Valea de

în ziarul
de azi
Magazin

acest .scop,, s-a prevăzut și s-a 
construit în vecinătatea bara
jului un foarte frumos și origi
nal hotel turistic. Hotelul are 
55 de camere, cu 100 de locuri 
dispune de un restaurant, o te
rasă, loc de parcare, canaliza
re etc. — adică de toate insta- 
lat'ile necesare pentru a asigu
ra o servire corespunzătoare a 
oaspeților. Pot să spun că ho
telul se află într-o fază avan
sată de finisaj, urmînd ca pes
te cîteva zile, mai precis, pînă 
la 23 August — după socoteli
le noastre — să fie terminat și 
dat in funcțiune. Hotelul, aș 
vrea să mai menționez, va servi 
ca loc de popas și totodată ca 
punct de plecare pentru turiș- 

care vizitează această zonă 
care vor să facă cunoștință 
masivele Retezat, Vîlcan și 
alte obiective din zona res-

In cinstea Ailei minerului, 
numeroși cetățeni de pe stră
zile Dacia, Aurel Vlaicu, Gh. 
Do;a din Petroșani, afectate 
de șanțul adine al noii canali
zări generale, în frunte cu 
deputatul Alexandru Covaci, 
desfășoară o amplă acțiune 
de repunere în ordine și în
frumusețare a acestor străzi. 
Pe suprafața denivelată în 
urma săpăturilor s-au așter
nut pînă acum mai 
20 de camioane de 
munca continuă cu

mult de 
piatră. Și 
spor.

mediiTinere cadre 
sanitare la lucru

La rubrica Itinerarii 
turistice : „Valea rea 
Din lumea științei 
tehnicii
De ici, colo...
Rebus
Anecdote

(Pagina a Il-a)

O festivitate emoțio
nantă : Legămîntul ti
nerilor ostași față de 
patrie
La clubul sindicatelor 
din Lupeni, într-o du
pă-amiază de iulie
Rubrica „STOP !“
Cu scrisoarea dv. 
față
Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

(Pagina a 3-a)

tabilă de la Valea de Pești pînă 
in orașul Petroșani. Barajul va 
deservi, totodată, cu apă nece
sitățile. industriale ale minelor 
Bărbăteni, Lupeni, Vulcan și A- 
nirip^sa, precum și preparatia 
Lupeni.

In zona de la Valea de Pești, 
pentru personalul care asigură 
funcționarea acestui obiectiv 
sînț construite 7 vile și, precum 
am spus, o gamă largă de ins-

tru locuitorii muncipiului 
cit și pentru alți vizitatori 
ai Văii Jiului. Deci despre 
zona turistică și de agre
ment Valea.de Pești am mai 
dori să aflăm cîteva amă
nunte...

— Fără îndoială, prin natu
ra construcției acestui obtectiv 
economic s-a prevăzut folosirea 
lui și ca bază de agrement pen
tru locuitorii Văii Jiului, pen
tru turiștii care ne vizitează. In

tii 
Și 
cu 
cu 
pectivă.

— Prin așezarea sa, caba
na — hotel Valea de Pești 
oferă vizitatorilor o panora
mă splendidă. Turiștii 
beneficia de peisajul de 
rară frumusețe a 
inilor. Dar există

Zileie trecute, în unitățile 
sanitare — spitalicești și am
bulatorii— din Valea Jiului, 
a fost repartizat să lucreze 
un „lot" masiv (aproximativ 
100) de tineri absolvenți ai 
grupurilor școlare sanitare 
din județul Hunedoara și din 
alte județe ale țării, în spe
cialitățile : medicină genera
lă, pediatrie, obstetrică — 
ginecologie, stomatologie.

La începui de drum — le 
urăm succes I

Apreciere

Dan

vor
o

împrejuri- 
o întreba-

STEJARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Coloana de 15 autocamioa
ne detașate la campania de 
recoltare, s-a reîntors 
autobaza l.T.A. Petroșani în
soțita de o scrisoare de a- 
preciere din partea conduce
rii I.A.S. „Rosetti" din comu
na Rosetti, județul Ialomița, 
prin care se apreciază elo
gios comportarea șefului de ■ , - ------— și

au

la

coloană Constantin Vesa 
a tuturor șoferilor care 
participat la transportul în 
bune condițiuni a noii recol
te.

vi- 
lo-

Noi tipuri de mobilă
Unitatea „Mobilă" din Pe

troșani a pus recent în vîn- 
zare o nouă și mare diversi
tate de mobilă, care, prin ca
litatea excepțională și linia 
ei modernă reține atenția 
cumpărătorilor. Sufrageriile 
„Stil" și „Narcisa", camerele 
combinate „Brad", „Crișul" 
sau „Tehnolemn", bucătăria 
„Zolotca" și altele satisfac 
cele mai pretențioase exi
gențe prin frumusețea și uti
litatea lor practică.

Nona arenă sportivă
C.F.R.

Afectată de lucrările de 
electrificare a liniei de ca
le ferată, a fost necesară o 
nouă amplasare a arenei 
sportive C.F.R.

Atribuindu-s .■ terenul 
ran dintre depoul de
comotive, depozitul de ma
teriale Varnița și pîriul Bă
nită, în zilele acestea, s-au 
început lucrările de amenaja
re a noi baze sportive a aso
ciației C.F.R. Pină acum au 
fost plantați stilpii de susți
nere a împrejmuirii. Lucră
rile vor fi continuate în ve
derea începerii noului sezon 
fotbalistic.

Valea.de
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Din lumea

și tehnicii

Somn
cu durata

de un secol

care a reînviat ime- 
s-a topit gheața. S-a 

că ea are vîrsta de 100

„Valea rea

stiintei
♦ »

In era terul vulcanului
Pentru prima oară oamenii 

de știință polonezi și cehi au 
coborît în craterul vulcanu
lui Cotopaxi din Ecuador, cel 
mai înalt vulcan din lume.

Pereții verticali ai craterului 
coboară la o adîncime de 360 
m, diametrul craterului este 
de 1/2 km. In timpul celor 
cinci ore petrecute în crater,

oamenii de știință au adunat 
10 kg de probe geologice. Tem
peratura gazelor vulcanice e- 
manate din belșug era de 80°C, 
însă pe alocuri în crater se 
găseau ghețuri eterne.

Intr-un bloc de gheață, ex
tras de muncitorii unei exploa
tări de aur de la adîncimea de 
11 metri, a fost descoperită o 
vietate 
diat ce 
stabilit 
de ani.

Zoologul Scerbak din Kiev 
a precizat că vietatea este 
amfibie și are lungimea de 
aproximativ 10 cm, ea puțind 
fi găsită și în prezent pe te
ritoriul Siberiei. In timpul 
iernii, ea hibernează și trăieș
te de obicei 10—15 ani. Exem
plarul descoperit a trăit, în a- 
cest fel, de zece ori 
decît durata medie 
speciei sale.

Descoperirea are

Pentru drumețul frecvent al 
cărărilor Retezatului, cabana 
Pietrele și traseele marcate ce 
pornesc din acest adevărat nod 
de itinerarii turistice montane al 
masivului, sint bineînțeles foarte 
cunoscute. Dintre văile ce con
verg, aproape simetric în aval de 
cabană, formînd apoi albia Nuc
șoarei, una dintre văi, cea situ
ată între culmile Pietrele și Va
lea Rea, este mai rar căutată, 
nu pentru că ar fi mai puțin 
interesantă decît celelalte ci 
pentru simplul motiv că nu este 
marcată.

Pentru temerari însă, 
impediment nu constituie 
motiv de reținere, 
turiștii amatori de 
includ în program 
- căci despre ea 
fiind recompensați 
unice care culminează 
rama de ansamblu a 
Peleaga (2 511 m) și 
(2 509 m), cele mai înalte din 
masiv.

Dar să pornim împreună pe 
această vale cu adevărat „rea", 
în care imensitatea cantităților 
de bolovani și stînci uriașe, ca 
șî profilul foarte accidentat al 
văii, au sugerat adjectivul care î 
se potrivește atît de bine.

Spuneam deci că cei ce se 
„încumetă** să urce pe Valea 
Rea, beneficiază, la capătul efor
turilor depuse, de imagini cu a- 
devărat Impresionante. Dacă la 
început, timp de vreo 20 de mi
nute, parcurgem traseul marcat 
ce duce spre lacul Galeșul, mai 
apoi urmăm o potecuță abia vi
zibilă dar marcată și ea — este 
un fel de a spune - cu grămă-

joare de pietre la fel 
bile ca și triunghiul roșu 
aici. Curînd ieșim din 
și primii jnepeni ne anunță că 
zona alpină este foarte aproape. 
Cărarea șerpuiește veselă printre 
joasele tufișuri și ultimii brazi 
ajunși la înălțimi atît de mari 
conducîndu-ne spre terasele su
perioare ale văii, acolo unde 
ochiul nu se mai satură desfo-

mai mult 
a vieții

impor- 
științâ.

de vizi- 
de pină 
pădure

tîndu-se cu cele mai frumoase 
priveliști ale înaltelor zone alpi
ne ale Retezatului.

Valea Rea, frecventată deci 
mai puțin de turiști, este locul 
unde în sezonul de vară 
trag ciopoarele de capre 
alertate de zgomotele pe 
celelalte văi le aduc 
grupurile masive, dar

se re
neg re, 

care 
prin 

uneori

o 
tanță deosebită pentru 
deoarece va lămuri unele pro
bleme legate de conservarea 
organismelor vii.■»

acest 
un 

Dimpotrivă, 
trasee noi își 
și Valea Rea 
este vorba — 
de priveliști 

cu pano- 
vîrfurilor 
Păpușa

prea gălăgioase de turiști. Ca-
piele negre, aceste firave anti
lope ale muntelui, dar care au 
atîția dușmani și prea puține 
mijloace de apărare, se sperie 
și de propria lor umbră și nu 
este de mirare deci că le găsim 
în număr mai mare în locuri mai 
puțin umblate, Valea Rea fiind 

dintre refugiile lor prefe-

căldările superioare ale 
pline în aceste zile de vară 

de amestecul de verde al jnea- 
pănului și roșul bujorilor de
munte înfloriți, sclipesc în soare 
cele patru lacuri glaciare nu
prea mari dar foarte atrăgătoa
re. Peisajul este dominat de cele 
mai înalte vîrfuri din masiv, Pă
pușa și Peleaga, acesta din ur
mă maiestos prin formele fan
tastice ale Colților Pelegii, 
umbra cărora lungi dîre de 
padă rezistă soarelui pină 
pragul toamnei.

Nerezistînd atîtor tentații, 
riștii își instalează adesea cor
turile pe malul micilor lacuri și 
atunci cînd ziua se îngînă cu 
noaptea își dau de gol prezența, 
prin focuri de tabără, 
vrea și dumneavoastră, 
cititori, să poposiți cu noi 
lîngă micile corturi ?

în 
ză-

in

tu-

Nu ați 
stimați 

o seară

Aurel DULA

Delicte și pedepse
\ Judecătorul american Roy Wright, din statul Vir

ginia, este de părere că pedepsele trebuie să reflecte 
absolut caracterul delictului. Astfel un hoț, care ar 
subtiliza o sticlă de ulei de ricin dintr-o farmacie, ar 
trebui condamnat la următoarea pedeapsă: să bea trei 
linguri de ulei de ricin în fiecare zi de detențiune.

Record de invidiat

acestea,

Chiar și marile hote
luri pariziene, ba poate 
mai cu seamă 
sînt nevoite să înfrunte
flagelul micilor furturi 
comise de cliențl, care, 
prin educație, obiceiuri 
sau mîndrie, ar putea fi 
cel mai puțin suspectați 
de aceasta.

Importanta acestor „ie
șiri" apasă tot mai mult 
asupra bugetelor anuale 
ale hotelurilor de mina 
întli. Este inimaginabil 
de mare numărul acestor 
„colecționari" maniaci,

porfelan, a albiturilor, a 
covoatelor.

La Hotelul „Interconti
nental" un client a Încer
cat să plece cu una din 
statuetele de bronz din 
hol, o naiadă cu o tortă

Maniacii

ușurinfă 
pentru 

brodată
li-

Să cazi de la o înălțime de 
100 m și să nu te alegi decît 
cu cîteva contuzii fără gravita
te este cu adevărat un record 
de invidiat. Acesta a fost reali
zat de Manuel de Souza, în 
virstă de 28 de ani, de profesie 
șof er pe un camion de colectare

a gunoiului in localitatea Sao 
Miguel. In momentul cînd golea 
camionul deasupra unei prăpăs
tii și-a pierdut echilibrul și s-a 
prăbușit în gol. Din fericire gu
noiul depozitat a amortizat șo
cul salvîndu-i viața.

Germania), a relatat recent un 
eveniment fericit. Femela ele
fant Iringa, originară din Afri- 
aa, a adus pe lume un uriaș în 
greutate de 100 kilograme. La 
pachidermii africani nașterile 
in grădina zoologică sînt mult 
mai rare decit la elefanții in
dieni. „Africanii" cu urechi 
mari nu s-au înmulțit pînă a- 
cum decît în patru grădini zo
ologice. Hanovra se numără 
printre acestea încă din 1968, 
dar puiul de elefant născut a- 
tunci nu a putut supraviețui, 
deoarece maică-sa nu vroia să-1 
alăpteze. „Jumbo 1973" însă, 
un pui de elefant deosebit de 
vioi, a descoperit la numai 
după cîteva ore, sursa maternă 
de lapte și a făcut îndată uz de 
ea, fără ca Iringa să se împo
trivească.

Afaceri
Robert Arey, locuitor al 

New Yorkului, a fondat recent 
firma „Dogs Walkeres Unli
mited". El este și patron și 
unicul funcționar al societă
ții.

Firma pe care o conduce 
•Arey se ocupă cu plimbarea 
clinilor. El are grije de patru
pezi, Ie face toaleta și le ține 
companaia cînd st&pînii, sînt 
plecați din oraș, 
plimbare 
costă 15 
duminica 
blează.

O oră de 
in cursul săptăniinii 
dolari Sîmbăta 
prețul însă

Ș«

se du-

A

precum șl varietatea obi- suveniruri
ectelor care atrag aten
ția și pătează simțul 
nestității călătorilor, 
știe că scrumierele 
sînt făcute pentru a 
luate de Glienți. Sînt, 
obicei, alese și împărțite 
din belșug, întrucît con
stituie o foarte bună și 
largă reclamă. Sistemul 
devine însă dăunător a- 
tunci cînd se exercită a- 
supra lingurițelor de ca
fea, a tacîmurilor de ar
gint, asupra obiectelor de

o- 
Se 
nu 
fi 

de

în mină. De atunci, statu
etele au fo'st fixate pe so
cluri. De la noul hotel 
din Saint Jacques au dis
părut vreo 12 aparate te
lefonice roșii, un televi
zor inie în culori și toate 
robinetele din baie (din 
fericire clientul a luat 
măsuri de precauție pen
tru a evita inundarea). 
Din Palatul Congreselor 
au dispărut mai multe

căști de radio pentru tra
duceri simultane. La ho
telul „Georges V" hala
tele au fost acelea care 
și-au luat cu 
zborul, poate și 
că pe ele era
coroana britanică și 
terele G.V., conferind ce
lui care Ie folosea un aer 
de noblețe. Direcția ho
telului a hotărît, în cele 
din urmă, să controleze 
toți clientii la plecare.

Problema „suveniruri
lor" pe care clientii le 
iau cu ei îmbracă nu nu
mai aspecte economice, 
ci și diplomatice. Oamenii 
însărcinați cu controlul 
(întotdeauna foarte dis- 
creți pentru a nu enerva 
clienți deseori suscepti
bili) trebuie să facă ade
vărate exhibifii pentru a 
salva ceea ce mai poate 
fi salvat. Pe buzele lor 
apar cele mai surprinză
toare formule eufemisti
ce ca „neatenție neplăcu
tă", „eroare neașteptată", 
„scăpare din vedere in
explicabilă

Cocaină în „piciorul" stîng, 
marijuana în „piciorul" drept

Doi infirmi de naționalitate 
columbiană, care ascunseseră 
cocaină și marijuana în pro
tezele lor din plastic, au fost 
arestați recent pe aeroportul 
din New York, la sosirea din 
Columbia.

William Ochoa și Haime 
Zapata Reyes purtau cu ei 1

kg de cocaină și 1 kg de ma
rijuana. Femeia care îi înso
țea, Leonore Jaramillo, avea 
în jurul taliei trei 
pentru a ascunde 
caină. In prezent 
mercial al acestui 
S.U.A. de 500 000

centuri 
1 kg de co- 
prețul co- 
drog este în 
dolari.

OeZeZ,
• Colecție

Marea 
unei co- 

fir-

COLONII DE PEȘTI 
EPRUBETĂ

Un grup de oameni de ști
ință azerbaidjeni au conceput 
un mijloc de conservare a Iap- 
ților de nisetru, păstrugă și 
alți pești rari. Verificată în- 
tr-o uzină de experimentare.

Pod sa u

Gilberth Lawton din 
Britanie este posesorul 
lecții, unică în genul său : 
me de berării. Pentru a-și în
tregi colecția el a vfz'ităt din 1956 
12413 berării. In cei 16 ani 
Lawton a consumat în peregri
nările sale 
tri de bere, 
mătate de 
care zi.

prin Anglia 3 360 li- 
adică aproape o ju- 
litru de bere în fie-

tunel ?

Ce gust are curentul electric ?
S-a stabilit faptul că la excitarea limbii cu im

pulsuri rectangulare ale curentului electric omul 
capătă senzații gustative. Experiențele s-au făcut 
pe douăzeci de persoane cu folosirea .electrodului 
din argint foliat cu o suprafață de 70 mm2. S-a 
variat durata unor impulsuri și frecvența lor. La 
joasă frecvență electrodul părea dulce, la cea me
die — acru sau sărat. Gustul amar se percepea Ia 
frecvența înaltă a impulsurilor, dar cu durată 
mică sau medie ca și la o durată mare a impulsu
rilor dar cu o joasă frecvență.

REBUS iffi REBUS ii REBUS ii REBUS
O BAIE... IN MARE

ORIZONTAL : 1) Autoarea poeziei „Vis cu 
plajă" - Unul din conducătorii revoluției 
franceze ucis în baie de Charlotte Corday ;
2) I s-au înecat corăbiile — Pun capăt băilor 
de soare ; 3) Comună în județul nostru - 
Pictor rus, autorul tabloului „La baie" ; 4) 
La baie I... - ...în stațiunea Venus I... — ...de 
la mare ! ; 5) Vine după o lungă baie de 
soare — Dare ; 6) incearcă apa din baie — 
Ieșit din baie ; 7) Apărut de-o parte ! - 
Vorba lui Ivan Turbincă ; 8) Vara la munte - 
Sărut - Folosită pentru baie ; 9) Cînd vrea 
face baie... — ...la pelican I ; 10) Din vechea 
Atică — După multe băi de soare... ; 11) ...pe 
plajă... — ...cu de toate.

VERTICAL : 1) Pentru baie - Autorul melo
diei „Pe litoral mi-a rămas inima*' ; 2) A 
pictat pînza „La scăldat" - leșiți din baie ;
3) Face băi la Techirghiol - Face gura mare ;
4) La ștranduri I... - ...se colorează după băi 
de soare - I se fac băi speciale ; 5) In 
silă ! — Folosit la baie ; 6) Duc apa la baie 
- Cu apă (od.) ; 7) Zeiță care, surprinsă 
în baie de Erimant, i-a luat acestuia vederea 
(mit.) — Luat vara de pe cîmp ; 8) Trambuli
nă ad-hoc — Stofă Ia soare I ; 9) Scoasă de 
la roți ! — Scăldătură ; 10) Unul după băi 
de soare... — ...într-o zi de vară 11) Nu-i încă 
mare — Pictor francez, autorul pînzei „Baia'*.

Millva TEODOSE

ORIZONTAL : 1) Vine de la mare — E un 
șantier la mare ; 2) Autoarea poeziei „Mă 
scald în zi“ - Nămol ; 3) Nervos pe jumă
tate I - Jos a venit de la mare ; 4) E una 
de mare sensibilitate - E pe mare... - ...la 
tenis ! ; 5) Țărm - La mai mare înălțime ; 
6) Una mare de nu-i ajungi la nas — Ieșit 
din mare ; 7) La mare I... - ...întins pe plajă ; 
8) Venite de pe litoral I - La inele I - Ră
coritoare ; 9) Sport., la apă - Final la
luptă ; 10) Gaz - Săgeți înaripate pe cerul 
mării ; 11) Furtunosul mării - E un mare 
zăpăcit.

VERTICAL : 1) Mai are pînă va fi mare — 
Pictor francez, autorul pînzei „Femei pe 
plajă" ; 2) Autorul pinzei „Plajă" — Apa
mării ; 3) A scris poezia „Și marea*' - Servea 
odinioară ; 4) La Mangalia I — în taifun I — 
Soră mai mare ; 5) in nocturnă ! — Pictor 
francez, autorul tabloului „Pe malul mării" ; 
6) Autorul poeziei „Marea" - Din neamul 
ilirilor ; 7) Autoarea poeziei „Flux" — Mi 
diez la lăutari ; 8) Roata mării - Din perio
dice I
Un grad mai mare ; 10) Litoralul, în sezonul 
estival —

La Botoșani I ; 9) Virit m cap ! -

Se face la mare ; 11) Devenit mare 
mai mult la plajă.

Vasile MOLODET
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și două linii de cale ferată. 
Podul, care va avea forma u- 
nui bumerang, se va sprijini 
pe 22 de piloni construiți pe 
insule artificiale și va măsu
ra 40 de km lungime. El va 
lega două puncte situate în» 
tre Calais și Boulogne pe 
coasta franceză și între Dover 
și Folkstone pe coasta brita
nică. Specialiștii britanici sînt 
de părere că, în prezent, pro
gresul tehnic permite depăși
rea obstacolelor construirii u- 
nui astfel de pod.

Sau amîndouă ? 
continuă în Marea 
și, la o lună după publicarea 
de către guvernul britanic a 
uhei „cărți verzi" pentru con
struirea tunelului pe sub Ca
nalul Mînecii, un grup de in
gineri de la „British Steel 
Corporation" (B.S.C.) au pre
zentat un proiect de pod în
tre coastele franceze și engle
ze. Potrivit autorilor, acest 
pod, ce ar putea dubla tune
lul, ar facilita trecerea a 
120 000 de automobile pe zi 
în ambele sensuri, și ar avea

Disputa 
Britanieinetoda a demonstrat capacita

tea de reproducere a lapților 
congelați timp de jumătate de 
an la o temperatură de pină 
la —55°. Se creează astfel con
diții pentru reproducerea pe 
scară largă a peștilor.

Metoda de conservare a țe
suturilor vii prin congelare 
rapidă și profundă nu este 
nouă, dar legitățile de dezvol
tare a organismelor acvatice 
diferă considerabil de ale ce
lor terestre.

Cel mai important centru eu
ropean de creștere a elefan
ților, grădina zoologică din 
Hanovra (Republica Federală

Un nou

*

*

Francisc MORARII

— Tăticule, de ce acest cin- 
tăreț după fiecare arie arată 
spre orchestră și dirijor?

— Aruncă vina pe ei™

pe post de șef
(Fabulă)

Numit ca șef peste un grup de iezi, 
Un țap cu 
A născocit 
O anumită

„Invenția" consta, in 
Din temenele și din 
Din exhibiții „cu senzații tari' 
Și dintr-o droaie de alte „minuni".

Dar cercetînd atent acest dosar, 
(Uimită de atîta fantezie), 
Comisia notă precis și dar ț 
Invenția se cheamă căprărie.

El, autorul, s-a simțit jignit 
Omologîndu-și singur recuzita 
Și dacă n-ar fi fost la timp oprit, 
Mai știi ? Putea să dea și cu copita.

Morala din această poezie: 
Unde e țapul șef, e... căprărie.

Nicolae POP

minte prea puțin elastică
— să vezi și să nu crezi - 
formă de... gimnastică, 
linii mari, 
plecăciuni.

născut 
de 100 de 
kilograme

Un lac „moare de sete“
Lacul Lanao, situat în insula Mindanao, este al 

doilea ca mărime în Arhipelagul Filipinelor. El dispare 
treptat, amenințat de secare. Resursele de apă ale 
insulei constituie principalul izvor de energie atît pen
tru centralele electrice existente, cît și pentru cele ce 
vor fi construite în această regiune. Cauza accentuării 
lipsei de apă în lac este tăierea masivă a pădurilor de 
pe insulă. Ca urmare a exploatării forestiere dezordo
nate, a dezvelirii și eroziunii solului, a distrugerii bazi
nelor acvatice naturale și a lipsei unui program eficient 
de reîntinerire a pădurilor, nivelul apelor poate să scadă 
considerabil în viitorii ani.

tînără domnișoară se des- 
tăinuiește mamei sale:

— Mămico, acesta-i un bă
iat minunați

El mi-a declarat că sînt eea 
mai drăguță iată din tot ora
șul I Aș putea să-l invit la 
noi acasă ?

— Nu este cazul. Lasă-1 să 
creadă tot așa și în continu
are.

N- Scenariul unui film de a- 
I venturi prevede o luptă din
tre un om și un tigru. Actorul, 
care interpretează rolul prin
cipal, refuză categoric începe
rea repetițiilor.

— înțelegeți domnule — îl 
liniștește regizorul — acest 
tigru este un animal foarte 
blind, născut în Zoo și hrănit 
cu biberonul, nu adus din jun
glă.

— înțeleg, răspunde actorul, 
dar nu uit că eu de aseme
nea nu sînt născut în junglă 
oi acasă, și că am fost hrănit 
cu biberonul și eu toate astea 
îmi place la nebunie carnea...

★
'NCNevasta acuzatului, con

damnat la zece ani detenție, 
se adresează avocatului:

— Domnule avocat, ați pu
tea înmîna soțului meu aceas
tă scrisoare ?

— Dar ce conține scrisoa
rea ?

— Scriu în această scrisoa
re că-i redau libertatea.

- In publicațiile de reda-
— se piînge clientul — 

vă lăudati că reparați încăl
țăminte la așteptare, iar mie 
îmi spune ti să viu peste două 
săptămîni.

— Nu Infeleg revolta dum
neavoastră. Două săptămîni 
nu e o așteptare ?
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La clubul sindicatelor din Lupeni, 
într-o după-amiază de iulie 

Doar atît ?
Cițiva dintre vizitatorii permanenți ai Clubului sindicatelor 

din Lupeni ne-au destăinuit, într-o după-amiază de sfîrșit de 
iulie, motivul care-i determina să-și consacre o bună parte din 
timpul lor liber activităților de la club. Ne-am străduit să le 
consemnăm fidel opiniile...

• Petru Resiga, asistent 
medical, membru al cine- 
clubului „Amafilm": „Ne 
petrecem mult timp la „Ci- 
neclub", deoarece partici
păm efectiv la realizarea 
filmelor pe care le prezen
tăm apoi tinerilor din oraș 
Nu venim aici din obliga
ție. Numai din plăcere, din 
pasiune. Simțim o satisfac

ție deosebită cînd filmul 
realizat de noi contribuie la 
educarea sau reeducarea 
unor semeni de-ai noștri. 
In prezent, lucrăm la o pe
liculă' intitulată „La revede
re", prin care aducem în 
fața tinerilor probleme ce-i 
preocupă și în mod special 
ne adresăm celor certați cu 
munca, dorind să-i ajutăm 
să se integreze în rîndul 
celor ce o iubesc. Cel mai 
drag film ne-a fost „Eram 
copil", prin care cinefilii 
din alte orașe au aflat de 
existența noastră. Și ne-au 
solicitat păreri. Prilej de 
satisfacție pentru noi este 
îndeosebi prezentarea la 
Festivalul interjudețean, 
apoi la cel național. Și bi
neînțeles, cînd o participare 
e încununată de succes. A- 
vem în proiect un film tu
ristic, intitulat ..Masivul Re
tezat". în colaborare cu ci- 
neclubul C.F.R. Timișoara. 
Lucrăm cu plăcere și n-am 
concepe să ne afundăm în 
cafenele sau să batem stră
zile, ca alții...
• loan Bobița, tehnician 

— instructor la cercul de 
radio-televiziune: „Sînt
electronist, mă pricep să 
repar televizoare și aparate 
de radio și aș putea — în
timpul liber — să cîștig 
bani în plus. Dar n-o fac. 
Prefer să-mi dedic o parte 

X din timpul liber îndrumă
rii acestui cerc și să contri
bui, astfel, cu toată price
perea mea, la răspîndirea 
electronicii... Nu se poate
conduce un cerc dacă nu

ești la curent cu tot ceea ce 
este nou în domeniul res
pectiv, pe plan mondial și 
dacă nu stăpinești temeinice 
cunoștințe de specialitate 
teoretice și practice. De ace
ea sînt bucuros, că instru- 
ind pe alții, mă instruiesc. 
Mă străduiesc ca participan- 
ții la, cerc să-și însușească 
cunoștințele necesare pen
tru a reuși apoi singuri să-și 
repare defecțiunile la apara
tele lor, să-și construiască, 
chiar, astfel de aparate și să 
înțeleagă cărțile de speciali
tate. Ne-am propus amena
jarea unui atelier în care să 
ne desfășurăm, în condiții 
optime, activitățile ; de ase
menea. cursanții doresc 
să-și alcătuiască, aici, la 
club, o bibliotecă cu cărți 
de specialitate..."

@ Iosif Kiss — electrici
an. mina Lupeni : „Ca elec
trician, nu pot rămîne pasiv 
față de evoluția tehnicii, 
respectiv a electronicii și 
aici. în cadrul cercului, 
avem prilejul de a ține, 
oarecum, pasul cu această 
evoluție. Timpul petrecut 
aici nu e un timp pierdut, 
deoarece cunoștințele acu
mulate ne ajută în munca 
noastră de zi cu zi..."
• iuliu Popa, tehnician la 

Termocentrala Paroșeni, 
membru al cercului literar 
„Lira" : „Deși lucrez într-un 
domeniu tehnic, mă pasio
nează literatura, creația, de 
aceea frecventez cu regula
ritate ședințele cercului lite
rar „Lira". E imposibil de 
mărturisit satisfacția pe care 
o simți atunci cînd citești 
propriile creații. Avem în 
intenție scoaterea unui vo
lum de poezie — proză și 
realizarea unor texte pentru 
brigăzile de agitație pe baza 
documentației pusă la dis
poziția noastră de E.M. Lu
peni și I.F.A. „Viscoza". La 
ședințe, avem prilejul să

dezbatem o serie de proble
me ce preocupă lumea lite
rară contemporană. Personal 
sînt adeptul prozei scurte, 
concentrate, dar care reflec
tă major realitatea zilelor 
noastre. In cadrul cenaclu
lui, am jfosibilitatea de a 
confrunta unele cunoștințe 
referitoare la genurile lite
rare și la alte probleme de 
literatură, care mă intere
sează..."

...Zi obișnuită, de sfîrșit 
de iulie, la clubul sindicate
lor din Lupeni. O zi ca ori
care alta. Zi de vară, căldu
roasă, concedii, vacanță, se 
caută umbra cea mai deasă, 
se bătătoresc cărările mun
ților, străzile te îmbie la 
plimbări prelungite. Vara, 
se zice, activitățile la clu
buri cunosc un moment de... 
„respiro". Sălile, coridoarele 
acestor lăcașe de cultură ui
tă, pentru moment, trepida
ția, freamătul celorlalte ano
timpuri. In parte, adevărul 
e... cam acesta. Și totuși, la 
Lupeni, într-o zi de vară, de 
sfîrșit de iulie, am întîlnit 
nu numai... liniște și calm, 
ci și activitate la club. Lip
sită de generozitatea altor 
anotimpuri, cum spuneam, 
totuși vizibilă. Am consem
nat cîteva impresii. Poate 
nu suficient de elocvente. 
Intenția acestor rînduri. de 
altfel, nici n-a fost aceea de 
a efectua un sondaj al pre
ferințelor vizitatorilor clu
bului, nici de a afla la ce 
lucrează cei ce, totuși, „lu
crează" și în aceste zile, la 
club. Ci doar aceea de a 
schița, sumar, coordonatele 
pe care se înscriu — în mi
nima lor rezistență — acti
vitățile de club, într-o zi de 
vară. O zi oarecare, ca toate 
celelalte. Atît, deci — 
„Amafilm" continuă să cre
eze, „electroniști" nu se la
să pînă nu învață meseria la 
perfecție, iar poeții se mai 
întîlnesc, din cînd în cînd, 
să-și discute ultimile creații. 
Nu numai atît... De aceea, 
vom mai reveni.

Olimpia BERBECARU

IN PREGĂTIRE

O festivitate emoționantă:

troșani, încorporați cu o lună în 
urmă, au fost ieri protagoniștii 
unui moment deosebit de emo
ționant. Ei au trăit clipe de 
profundă emoție cu ocazia fes
tivității depunerii jurămîntului 
militar, acel legămînt pe care 
tinerii ostași îl fac față de țară, 
angajîndu-se solemn să o slu
jească cu credință și devota
ment, să apere cuceririle revo
luționare ale poporului munci
tor, libertatea și independența 
- idealuri nobile dobîndite cu 
atitea jertfe în războaiele de 
neatîrnare. In fața tricolorului 
românesc, cu arma în mină, cu 
glasuri sigure, convingătoare 
tinerii ostași rosteau după H. 
Valentin Nichita, locțiitorul co
mandantului companiei cuvinte
le jurămîntului prin care își 
exprimau dorința de a sluji țara, 
de a-și aduce din plin și cu sîrg 
aportul la îndeplinirea datoriei 
sacre de a apăra patria, înscrisă 
în Constituție, iar odată cu in-

șo

in
au 

Ni- 
de

porului român și României 
cialiste.

La festivul eveniment din 
cinta companiei de pompieri 
participat tovarășul It Col. 
colae Oprea, de la Grupul
pompieri ol județului Hunedoa
ra, tovarășul general maior în 
rezervă William Szuder, tovară
șul Ion Badea, activist al Comi
tetului municipal de partid, 
Cpt. Gheorghe Pintea, din par
tea statului major al gărzilor 
patriotice din Petroșani, tova
rășul Nicolae Naprodean, acti
vist al Comitetului municipal 
U.T.C. un grup de luptători din 
gărzile patriotice de la C.F.R. 
comandați de Ion Dăianu, loco
tenent major în rezervă. In cu
vintele adresate tinerilor mili

tari cu ocazia trecerii acestui 
prag spre maturitate, spre băr
băție, invitații la festivitate au 
transmis un salut călduros din 
partea organelor și organizați
ilor pe care le reprezintă.

că și soldatul din ciclul I. Bela 
lanoș Szabo, membru al comi
tetului U.T.C., se desprindeau 
limpede hotărirea lor de a-și fa
ce datoria așa cum o cer re
gulamentele militare, angajîn- 
du-se să obțină numai califica
tive excelente la pregătirea de 
luptă și politică, la intervențiile 
pe care le vor face, contribuind' 
astfel la continuarea tradiției 
acestei unități, care 
clu a cucerit titlul 
tate de frunte.

Și fermitatea 
militari rosteau 
ale jurămîntului 
□uterea de a convinge că ceea 
ce-și propun vor reuși să le du
că la îndeplinire. Pînă mai ieri 
muncind în producție, tinerii as
tăzi, aflați sub arme, vor apăra cu 
strășnicie ceea ce au creat ală
turi de ceilalți oameni ai mun
cii.

ciclu de ci- 
de subuni-

ca recu 
sacrele 

militar

tinerii 
cuvinte 
aveau

Ionel ȚABREA

VI

■al

Om
stringător...

Valea 
de Pești, 
zonă de 

agrement
(Urmare din pag. 1)

re .• dacă și lacul de acumu
lare, de asemenea de o rară 
frumusețe, va putea li uti
lizat ca mijloc de agrement.

— Noi, adică organele muni
cipale, am avut în vedere ex
ploatarea acestui lac și din 
punct de vedere turistic, spor
tiv. Avem în vedere și urmărim 
cum am mai afirmat, în urmă
torii ani, dezvoltarea, pe cît e 
posibil și a lacului de acumu
lare ca bază de agrement. Se va 
construi aici, probabil, și un 
debarcader pentru bărci, iar da
că va fi posibil vom achizițio
na chiar și un vaporaș.

— Repetafi mereu „dacă 
va fi posibil..." Infeleg că va 
fi nevoie de aprobări specia
le... dat fiind că e vorba to
tuși de un lac de acumulare 
pentru apă potabilă. Deci, a- 
sigurări precise nu se pot 
da încă...

— Sigur, avînd în vedere ca
racterul obiectivului — de lac 
de acumulare pentru apă pota
bilă va fi nevoie pentru folo
sire” lui în scopuri de agrement 
de aprobări speciale din partea 
forurilor competente. In a- 
ceastă direcție am ș*. acționat 
deja și așteptăm părerea orga
nelor respective.

— încă o întrebare : ce ne 
puteți spune referitor la 
construirea cabanelor sau 
caselor de odihnă proprie
tate personală. După cile 
știm, sînt amatori in Valea 
Jiului care ar dori să-și a- 
menajeze un camping în 
vecinătatea oglinzii acestui 
lac și pădurilor de brazi din 
împrejurimi...

— Intr-adevăr, în conformi
tate cu Legea nr. 4, apărută în 
acest an, care dă posibilitatea 
construirii unor case de odihnă 
proprietate personală, probabil, 
și pentru această zonă se vor 
da dezlegări în vederea ridică
rii unor asemenea construcții. 
Noi vom face demersurile ne
cesare în acest sens Ia orga
nele consiliului popular jude
țean și vom aduce la cunoștin
ța celor interesați condițiile în 
care se vor putea construi ase
menea case de odihnă, fie la 
Valea de Pești, fie în oricare 
altă zonă de atractivitate a mu
nicipiului.

— Pînă atunci...
— Pînă atunci hotelul turis

tic Valea de Pești și împreju
rimile din zona montană de o 
rară frumusețe în care e pla
sat precum și luciul lacului din 
această vale splendidă vor pu
tea oferi tuturor vizitatorilor 
satisfacții deosebite. Hotelul va 
fi preluat de O.J.T., care, cre
dem, că va asigura o servire 
exemplară, o exploatare judi
cioasă a acestei baze turistice 
Jtoi din Valea Jiului.

■

Zile însorite...

Expoziție documentară 
„Dimltrle Cantemlr“

Se află în stadiu de pregă
tire o mare expoziție docu
mentară „Dimitrie Cantemir" 
prilejuită de tricentenaru! 
nașterii marelui om de cul
tură român, organizată de Mu
zeul de istorie al Republicii 
Socialiste România. Biblioteca 
Academiei și muzeul li
teraturii române vor 
expune cele mai valoroase do
cumente existente pînă acum 
în fondul „Cantemir". Manu
scrise rare ca cel al „Istoriei 
ieroglifice" — reconstituit 
după microfilmul Iui Grigore 
Tocilescu sau cel al „Hroni
cului Româno-Moldo-Vlahi- 
lor“ (Iași — 1835), ediții pres
tigioase ale operei cărturaru
lui român „Descrierea Moldo
vei"- — 1771 — în germană, 
1825 în română, cea edita
tă Ia Moscova în 1789, „Sati
rele", tipărite Ia Londra, în 
1700 sau Iași, în 1838, „Istoria 
Imperiului otoman" — Ham
burg 1745).

(Agerpres)

O nouă competiție 
sportivă de masă 
la mina Petrila

, La mina Petrila se află în 
plină desfășurare întrecerile 
de fotbal între sectoare dota
te cu Cupa „23 August*** A- 
ceste manifestări sportive au 
fost organizate de către comi
tetul U.T.C. în colaborare cu 
comitetul sindicatului și aso
ciația sportivă. Pînă în pre
zent cele 8 echipe și-au dispu
tat șansele de a cuceri trofeul 
susținînd 12 jocuri, iar pînă 
la data de 21 august, cînd se 
termină întrecerea, urmîndsă 
se desfășoare și celelalte me
ciuri în vederea desemnării 
cîștigătorilor. In momentul 
da față pe primul loc se si
tuează echipa sectorului III 
(cu 6 puncte).

Aurel AVRAM, 
corespondent

• DUMITRU GHEORȚU — Petroșani 
(str. Republicii nr. 109 ap. 27): Unde 
puteți adresa pentru rezolvarea problemei 
dv., referitoare la transferuri, 
de vechime etc. ? La serviciul personal al 
exploatării la care lucrați.
• DAVID PASTOR — Lupeni (str. Moș 

Ion Roată nr. 5): Situația creată ,în fami
lia dv., după cum ne-o povestiți, nu e bu
nă. De ce, însă, așteptați o intervenție din 
afară ? Cine să vă readucă liniștea în fa
milie ? Certurile mărunte sînt iminente ; 
aproape totul depinde de dv., soț și soție, 
împreună, să le preîntîmpinați, să Ie „re
zolvați" în interesul familiei...
• I. BRĂDUȚ — Petroșani: Lucrurile 

stau, aproximativ, așa cum ni le-ați expus 
și dv. Dar, despre aceasta s-a scris, și nu 
de puține ori, în ziarul nostru. Urmăriți-ne 
mai cu atenție !
• UN GRUP DE SOȚII DE MINERI din 

Jieț: Am luat legătura cu conducerea 
C.L.F. Veți fi ajutate. Referitor Ia celelal
te... „nereguli", sesizați serviciul orășenesc 
al miliției.
• SZEKELY LAJOS PETER — Petro

șani : Credem că aveți dreptate, deși 
„preopinenta" dv. nu confirmă. Nu e însă 
prima oară cînd ni se semnalează inospi- 
talitatea cîte unei ospătare de la restau
rantul „Cerna" — Petroșani...

vă

la prime

ut failă
• LOCATARI Al BLOCULL1 Mi. 3 

de pe strada Vasile Roaită — Petroșani ; 
Nu v-am înțeles, deci! Și susțineți, în 
continuare, că „în apartamentul nr. 53, lo
cuiesc 5 persoane și sînt trecute la taxe 
(apă. gunoi, încălzire) doar 2 persoane"... 
Dacă e așa, vom afla de la asociația de 
locatari din cartierul „Carpați". Așteptăm 
răspunsul acesteia.
• VASILE MIHA1 — Lupeni : Așa es

te, nu ați greșit; e vorba de o unitate de 
închiriat, aparținînd cooperativei „Uni
rea" unde însă se și vînd și unele articole, 
confecționate desigur tot de către coopera
tori... Că nu serie pe firmă și despre vîn- 
zare e altceva ! O lipsă care, să sperăm, 
va fi remediată.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului .

A,

lin răspuns 
formai
In nota intitulată „Lipsa 

de operativitate și informare 
a publicului călător" — 

i din 22 iunie
publicului

.Steagul roșu"
, — semnala că organe- 
I.T.A. nu au luat măsuri 
afișare operativă, în stra- 
6 Martie, locul de sosire 
plecare a autobuzelor în 
din Petroșani, a noului 

la

,,k--
a.c. 
le 1 
de 
da 
Și I 
Și < 
mers intrat în vigoare 
3 iunie 1973.

Confirmînd temeinicia ce
lor cuprinse în nota critică, 
conducerea întreprinderii de 
transport auto Deva comu
nică, prin scrisoarea din 29 
iunie a.c., următoarele :

„Față de această situație, 
vă informăm că s-a dispus 
autobazei Hațeg să afișeze 
de urgență programul de 
circulație al autobuzelor din 
orașul Petroșani, program ce 
va cuprinde și orele de so
sire și plecare pentru auto
buzele care circulă pe ru
tele Novaci — Petroșani și 
Drobeta Tr. Severin — Petro
șani, în scopul de a se asigu
ra o informare corespunză
toare a publicului călător".

Dar iată că a mai trecut o 
lună de la primirea răspun-

la■ului și aproape două de 
schimbarea mersului autobu
zelor și panoul din anul tre
cut nu a fost încă înlocuit, 
Spre marea nemulțumire a 
publicului călător. Mai aș
teptăm. Dar pînă cînd ?

Deficiențele
au
eliminate

Referitor la scrisoarea gos
podinei E. Rusan cu titlul „A- 
vem magazine aproape, dar 
după alimente ne deplasăm 
destul de departe", redacția a 
fost informată că toate dificul
tățile legate de aprovizionarea 
populației din cartierul „Ște
fan" al orașului Lupeni au 
fost eliminate o dată cu re
construirea și modernizarea 
drumului de acces în 
cartier. Atît magazinul 
mentar cît și măcelăria 
în prezent, ne-a asigurat con
ducerea I.C.L.S. „Alimentara", 
bine aprovizionate, fiind în 
măsură să satisfacă toate so
licitările de pîine, lapte, carne 
și alte alimente necesare popu
lației.

acest 
ali- 
sînt

SUB TIPAR

Noi lucrări pentru 
școlari

Redacțiile Editurii didactice 
și pedagogice au predat tipa
rului noi lucrări auxiliare, ne
cesare aprofundării de către 
elevi a cunoștințelor 
la o- de curs.

Astfel, pentru 
claselor V—VIII „ 

■ drul școlii generale‘lî'“fest în
tocmită o culegere de exerci
ții și probleme de matematică, 
in care problemele reprezen
tative sînt precedate de solu
ții complete, constituind mo
dele de rezolvare. Culegerea 
a fost tradusă și în limbile 
maghiară și germană, pentru 
a putea fi utilizată și în șco
lile cu predare în aceste limbi, 
încă două lucrări similare: 
„Relații, funcții și structuri 
algebrice" și „Probleme Înso
țite de indicații și răspunsuri" 
pun Ia dispoziția elevilor de 
liceu noțiuni fundamentale de 
matematică modernă.

predate

elevii 
din că

înainte de a fi angajat 
ca Șofer la autobaza Pe
troșani, Petru Marchiș 
a lucrat la E.M. Live- 
zeni, unde transporta 
sterilul la haldă. Intr-o 
zi a găsit o capsă deto- 
nantă electrică și un 
cartuș de exploziv 
AGC-1. Deși a fost sfă
tuit de un confrate să nu 
le ducă acasă datorită 
pericolului unei explo
zii, om strîngător, P. 
Marchiș, le-a dus totuși 
la domiciliu fără știrea 
nimănui. Ce 
gînd să facă cu ele, 
se știe. Cert este că 
percheziția făcută, 
terialele explozive 
fost confiscate iar 
care le strînsese cu 
tîta grijă a fost e_„ 
damnat la 8 luni închi
soare pentru nerespecta- 
rea prevederilor legale 
privind regimului ex
plozivelor.

avea de
nu 

i la 
ma- 
au 
cel
a- 

con-

Numai în cîteva luni, 
din august pînă în sep
tembrie, „hărnicia" Ol- 
găi Ghiauc s-a concre
tizat în suma de 12160 
lei. Și nu era decît re
mizieră (vînzătoare la 
toneta de înghețată), an
gajată a Fabricii de pro
duse lactate Livezeni. 
Atunci cînd a „băgat" 
mîna în bunul între
prinderii a gîndit pro
babil că meseria ei 
nu-i cu... risc ca altele. 
Sfirșitul acestui înce
put „promițător"... de 
cîștig necinstit, a de
monstrat contrariul. 
Remiziera O. Ghiduc 
va avea timp doi ani să 
mediteze nu Ia meseri
ile... neriscante, ci la 
echitate și cinste.

Ferlțl-vă de... 
îmbrățișări

Intr-o seară crama 
„Odobești" din Petro
șani a fost martora u- 
nei „scene"... enigmati
ce. Perechea Rozalia 
Moca și Țiberiu Stoica 
în rolurile principale, 
consumau liniștiți li
cori amețitoare.

La un moment dat a- 
pare în scenă V. J. în
tr-o stare avansată 
ebrietate. Cei doi, 
ind că acesta are bani 
au trecut imediat la ac
țiune. Foarte drăgostos, 
Rozalia Moca l-a îmbră
țișat pe noul venit și în 
același timp i-a sustras 
portmoneul. Suflet 
bun, n-a luat decît 500 
lei din cei 1 000 găsiți. 
I-a împărțit apoi frățeș
te cu însoțitorul ei. In
stanța le-a împărțit tot 
„frățește" cîte un an în
chisoare la fiecare.
Nicolae GHERGHIN, 

judecător

de 
ști-

Potențialul>

(Urmare din pag. 1)

„Ăștia sîntem și e bine 
să ne hotărîm de la început 
dacă facem treabă sau ve
nim degeaba la mină".Și se 
pare că m-au înțeles, punîn- 
du-se pe treabă. Nu l-ați 
văzut pe minerul Gheorghe 
Raicu la pontaj ? Nici nu 
mai vrea să audă de schim
barea brigăzii.

„Ne-am hotărît și am fă
cut treabă", formulare cil 
se poate de lapidară, care 
nu vorbește decît in mică 
măsură despre elanul cu ca
re s-a muncit pe tot par
cursul acestei prime luni de 
activitate a brigăzii, despre 
convingerea fermă că rezul
tatele neconvingătoare pe 
care brigada le înregistrase 
în lunile precedente puteau 
fi infirmate prin pasiune și 
abnegație.

Luna iulie înscrie în drep
tul brigăzii și a noului său 
șef o realizare mai mult de
cît convingătoare: 170 de
metri avansați în abataj ca
meră, avansare datorată nu 
atît numărului mare de mi
neri, cît productivităților su
perioare care au fost reali
zate aici ca urmare a unei 
bune organizări. „Am încer
cat să muncim în noua for-

pasiunii
mație de lucru așa cum am 
fost obișnuiți în brigada lui 
Scorpie, unde am lucrat ani 
de-a rîndul: ordonat, cu pa
siune, cu convingerea că ori
care din greutățile pe care 
mina ni le scoate în cale 
pot fi depășite atunci cînd 
îți place munca minerească 
bine făcută".

Și in acea zi, ca în atitea 
altele, fostul elev s-a întîl- 
nit cu cel care l-a inițiat în 
tainele meseriei la ora pon
ta jului de seară, preocupați 
de bunul mers al formațiilor 
de lucru.

— Să știți că nu e un mi
ner rău — ne spune Gheor
ghe Scorpie, și chiar dacă îi 
mai lipsește încă puțină ex
periență, e inimos fpc și „în
căpățînat" cînd e vorba de 
realizat vreo lucrare la care 
unii șovăie".

M-am despărțit de Toader 
Ștefan păstrînd imaginea 
unui om căruia rezultatele ■ 
bune ale muncii sale și ale | 
tovarășilor de lucru îi cre
ează o satisfacție binemeri
tată, reținînd cuvintele pe 
care ni le-a adresat vesel la 
despărțire: „Să știți că nu 
putem concepe să ne prezen
tăm la Ziua minerului și la 
23 August fără a nu fi 
fruntași în întrecerea pe sec
tor și pe mină".

(Urmare din pag. 1)

ca organizațiile de bază să 
întărească munca educativă 
mai înainte de toate în rîndul 
comuniștilor, să pună opera
tiv în dezbaterea adunărilor, 
generale pe acei membri de 
partid care săvîrșesc acte de 
indisciplină în producție Și 
să-i sancționeze exemplar pe 
cei vinovați. Organizația de 
partid nu poate acționa cu 
rezultate bune pentru întări
rea disciplinei atîta timp cît 
în rîndurile sale este tolerată 
indisciplina, lipsa de răspun
dere față de sarcinile de pro
ducție. Nu este admisibil ca 
membri de partid să lipseas
că nemotivat de la lucru. 
Pentru a putea convinge pe 
alții să muncească cu răspun
dere și abnegație ei trebuie 
să fie exemple de disciplină. 
Avînd acest prestigiu moral, 
trebuie să desfășurăm în 
rîndul întregului colectiv o 
susținută muncă educativă, de 
lămurire și convingere. In ca
drul comitetului de partid a- 
vem un compartiment de pro
pagandă care ar putea să facă 
mai mult în această direcție. 
Stația de radioamplificare 
este insuficient îndru
mată și folosită. La 
fel se acționează pu
țin pentru întărirea discipli
nei prin gazeta de perete și 
prin agitatori.

In condițiile unei insuficien
te activități politice educati
ve are loc adeseori o exagera
re a măsurilor administrative. 
Conducerea minei și conduce
rile sectoarelor au aplicat în 
primul semestru 940 sanc
țiuni disciplinare. Sînt frec
vente cazurile cînd se aplică 
sancțiuni administrative eu u-

șurință, sub impulsul nervi
lor, fără a se cerceta cu dis- 
cernămînt și imparțialitate 
faptele. Așa s-a ajuns și la 
situații cînd o persoană a fost 
sancționată de trei ori într-o 
singură lună ! Ce efect edu
cativ poate avea o asemenea 
practică ?

— Ceea ce caracterizează 
colectivul nostru — spune to
varășul Alexe Furdui, secre
tarul organizației de bază din

seetorul IV — este înainte de 
toate înalta sa ținută morală, 
hărnicia, devotamentul față 
de partid și patrie, înalta con
știință politică a cărei expre
sie se reflectă în avîntul și 
spiritul de abnegație cu care 
muncește pentru materializa
rea sarcinilor trasate de par
tid. Avem zeci și zeci de oa
meni care nu pleacă din aba
taj pînă cînd nu îndeplinesc 
ciclul, care săvîrșesc acte de 
adevărat eroism în muncă. 
Din păcate, unele cadre ad
ministrative de la noi sînt 
mai zgîrcite cu stimularea 
morală a unor astfel de oa
meni și mai darnici cu sanc
țiunile. Mai frecvente sînt ca
zurile de sancționări adminis
trative aplicate pe nedrept, 
decît acelea de recompensare 
a celor merituoși. Constatăm 
că abaterile de la disciplină

sînt foarte rare Ia minerii 
mai vechi. Trebuie să ne ocu
păm cu atenție de acești oa
meni. In același timp să fa
cem educația celor tineri, să 
le oferim exemplul celor 
vîrstnici.

Recent, comitetul de partid 
al minei a analizat modul în 
care se preocupă organizațiile 
de partid, sindicat, de tineret 
și comitetul oamenilor muncii 
de întărirea disciplinei în 
producție și a răspunderii 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Măsurile adoptate vi
zează intensificarea muncij 
politice educative de masă 
pentru reducerea absențelor 
de la lucru, întărirea combati
vității față de abaterile de ori
ce natură de la disciplină. In 
acest scop organele și organi
zațiile de partid, birourile 
grupelor sindicale, organiza
țiile de tineret vor lua în dez
batere toate cazurile de încăl
care a disciplinei, vor folosi 
mai larg mijloacele de influ
ențare. Printre acestea merită 
să fie amintite organizarea u- 
nor simpozioane, mese rotun
de, întîlniri cu cadre de con
ducere ale exploatării în ca
drul cărora se vor purta dis
cuții privind rolul tineretului 
în producție, comportarea 
în producție și în societate. 
De asemenea, comitetul sin
dicatului împreună cu cineclu- 
bul va organiza turnarea unui 
film de scurt metraj „O zi de 
plată, o zi de avans" care să 
fie vizionat de masa largă a 
minerilor, pentru a crește o- 
pinia combativă împotriva ce
lor care absentează de la lu
cru. Măsurile sînt bune. Ur
mează să se vadă eficiența re
flectată în îmbunătățirea re
zultatelor obținute în aotîvita- 
tâi •CflectîvfcTOt.

Lupemul

liceul industrial Minier

ținerea concursului de admitere, sesiunea septembrie 
1973, pentru ocuparea următoarelor locuri:

a) CURS DE ZI
— exploatări miniere — 71 locuri
— electromecanică minieră — 35 locuri
— instalații de automatizări — 13 locuri

b) CURS SERAL
— exploatări miniere — 40 locuri
— electromecanică minieră — 80 locuri 

înscrierile încep la data de 10 august. Relații suplimen
tare la secretariatul liceului, telefon 17 36.
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MESAJUL
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
celei de-a 19-a Conferințe internaționale

împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen (Gensuikyo)

Am deosebita plăcere ca, in numele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialis
te România și al meu personal, să trans
mit un cordial și prietenesc salut, împreu
nă cu cele mai bune urări de succes par- 
ticipanților la cea de-a 19-a Conferință in
ternațională împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen — Gensuikyo.

Manifestare devenită tradițională, 
Conferința dumneavoastră s-a impus ca un 
valoros aport la lupta popoarelor pentru 
consolidarea destinderii și colaborării in
ternaționale, pentru realizarea dezarmării 
generale, pentru instaurarea unei păci du
rabile.

In zilele noastre, pe arena internaționa
lă au loc profunde mutații în direcția des
tinderii și colaborării, afirmării politicii de 
independență națională a popoarelor, 
participării tuturor țărilor la soluționarea 
problemelor majore ale vieții internațio
nale, ridicării conștiinței și răspunderii 
popoarelor în salvgardarea păcii, în edifica
rea securității și cooperării, a promovării u- 
nor relații noi, democratice intre state.

In acest cadru, păstrez convingerea fer
mă că rolul opiniei publice, al maselor 
largi populare, al tuturor forțelor iubitoa
re de pace capătă o deosebită însemnăta
te, acțiunea lor unită asigurînd creșterea 
considerabilă a influenței popoarelor asu
pra desfășurării evenimentelor internațio
nale. Progresele realizate pe calea destin
derii in Europa, consemnate Ia prima fa
ză a Conferinței pentru securitate și co
operare, Acordul privind încetarea răz
boiului în. Vietnam, Acordul pentru resta
bilirea păcii și realizarea înțelegerii na
ționale in Laos, întreaga evoluție a situa
ției internaționale atestă cu putere forța 
și rolul maselor populare in lupta pentru 
triumful idealurilor libertății, independen
ți naționale, progresului economic și so
cial, păcii și securității internaționale.

Desigur, existența în lume a unor for
țe ostile colaborării și destinderii, promo
vării unor principii noi în relațiile dintre 
state, impune menținerea vigilenței, in
tensificarea luptei maselor largi populare, 
a tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru ca actualul curs pozitiv al vieții 
internaționale să se transforme într-o rea
litate trainică și de lungă durată.

Un imperativ principal al întregii o- 
meniri îl constituie, în prezent, realizarea

dezarmării generale și totale, în primul 
rind * celei nucleare, proces capabil să 
elibereze popoarele de povara grea a 
cursei înarmărilor și de primejdiile incal
culabile pe care le comportă creșterea ar
senalelor de mijloace de distrugere în 
masă. Pronunțîndu-se pentru măsuri prac
tice de dezangajare militară și dezarma
re, Republica Socialistă România militea
ză activ pentru scoaterea în afara legii și 
distrugerea tuturor armelor atomice și cu 
hidrogen, pentru lichidarea bazelor mili
tare străine și retragerea trupelor de pe 
teritoriul altor state, reducerea .treptată a 
efectivelor militare naționale, pentru crea
rea condițiilor necesare desființării blocu
rilor militare.

Doresc să reînnoiesc și cu acest pri
lej hotărirea României socialiste, a popo
rului român de a face totul pentru a-și a- 
duce, în continuare, contribuția activă la 
înfăptuirea dezarmării generale și, în pri
mul rind, a celei nucleare, de a milita 
neobosit pentru lichidarea focarelor și sur
selor de încordare în lume, pentru solu
ționarea tuturor problemelor litigioase pe 
calea negocierilor, pentru construirea unor 
raporturi noi între state.

Considerăm că sint de cea mai mare 
importanță intensificarea eforturilor in 
vederea întăririi unității — atît pe pian 
național cit și internațional — a tuturor 
forțelor democratice, progresiste și anti- 
imperialiste, mobilizarea fermă și activă a 
maselor populare, a tuturor popoarelor in 

. ldpta pentru prosperitate și progres so
cial, pentru lichidarea cursei înarmărilor 
și folosirea integrală a imenselor resurse 
materiale și umane ale omenirii în 
derea propășirii fiecărei națiuni.

Este convingerea noastră fermă că lu
mea în care trăim poate fi transformată 
intr-o lume a păcii, destinderii și coope
rării, care să nu mai cunoască războiul și 
considerăm că stă în puterea popoarelor 
să determine o asemenea perspectivă isto
rică.

Doresc să urez incă o dată participan- 
ților la lucrările Conferinței dumneavoas
tră succes deplin in lupta pentru realiza
rea acestor nobile năzuințe ale popoarelor 
lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

âi Republicii Socialiste România

Deschiderea lucrărilor celei de-a 19-a
Conferințe internaționale împotriva
bombelor atomice și cu hidrogen

ULTIMELE ȘTIRI
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festivalul

al fineretului
BERLIN 4. — Corespondentul 

Agsrpres, C. Varvara, transmi
te : Penultima zi a marii întîl
niri a tineretului lumii din 
capitala Republicii Democrate 
Germane a fost consacrată tă- 
rii-gazdă. Manifestările, care 
au avut loC cu acest prilej au 
relevat îndeosebi realizările ti
neretului și studenților din 
R.D.G. în construirea socialis
mului.

Pe magistrala Karl Marx 
— Allee au defilat mii de ti
neri ai Organizației Tineretului 
Liber German reprezentind 
toate regiunile R.D.G. In sune
tul trompeților și al numeroase-

Mondial

rfl

Ultimele știri

și Studenților
lor fanfare, cu steaguri multico
lora și pancarde scrise în lim
bile paticipanților la festival, 
tinerii din R.D.G. au demonstrat 
pentru pace, solidaritate și 
prietenie. Au fost aceiași tineri 
care, în lunile precedente, au 
dasfășurat o generoasă activi
tate pentru a pregăti toate con
dițiile necesare desfășurării u- 
nei întîlniri de asemenea 
ploare.

Manifestările politice ale 
tivalului au intrat și ele în 
finală, cele de vineri
juind reprezentanților tineretu
lui român o participare activă.

am-

fes- 
faza 

prile-

li
1

1

Reuniunea extraordinara
a guvernului revoluționar din Cuba

HAVANA 4 (Agerpres). — 
La Havana a avut loc, sub 
președinția primului ministru 
Fidel Castro și în prezența 
președintelui Republicii Cuba, 
Osvaldo Dorticos Torrado, o 
reuniune extraordinară a Gu
vernului Revoluționar, 
vit agenției Prensa uauua, 
Consiliul de Miniștri al Cubei 
a aprobat 
Forțelor de 
retului — în care intră Coloa
na de tineret a centenarului 
și Unitățile de muncă ale for
țelor armate revoluționare —, 
legea Serviciului social, care 
privește repartizarea în cîm-

Potri-
Prensa Latina,

legea înființării 
muncă ale tine-

pul muncii a obsolvenților în- 
vățămîntului superior, mediu 
și profesional, și legea privind 
satisfacerea stagiului militar 
de către toți cetățenii patriei.

In cadrul aceleeași reuniuni, 
s-a hotărît ca toate cadrele for
țelor armate revoluționare cu
baneze care îndeplinesc, in 
prezent, funcții în aparatul 
administrativ de stat, în or
ganizații politice sau de masă, 
să fie trecute în rezervă, por
tul uniformei militare fiind 
admis cadrelor din serviciul 
activ al forțelor armate și al 
Ministerului de fnterne.

In sprijinul politici 
promovate de guvernul 

peruan

Președintele
Pakistanului despre

L1MA 4 (Agerpres). — La Li
ma a avut loc o mare demon
strație in sprijinul politicii pro
movate de guvern și pentru a- 
părsrea procesului revoluțio
nar peruan. Au participat prin
cipalele organizații sindicale 
din tară — informează agenția 
Prensa Latina. Este pentru pri
ma dată — a declarat Cezar 
Jimenez, președintele Confede
rației Naționale a Comunități
lor Industriala (Gonaci), — cînd 
centralele sindicale au acționat 
unite.

Mitingul
de la Phenian

PHENIAN 4 (Agerpres). — 
La Phenian, a avut loc, vi
neri, un miting de masă în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale congoleze, 
condusă de Marien N’Gouifbi, 
președintele C.C. al Partidu
lui Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, aflat într-o vizită ofi
cială în R.P.D. Coreeană.

La tribună au luat loc Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C: al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Na- ! 
tional al Cambodgiei, aflat în 
R.P.D. Coreeană, precum și 
membrii delegației conduse 
de Marien N’ Gouabi.

La miting au luat cuvintul 
Kang Song Sau, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
Phenian al Partidului Mun
cii din Coreea, 
Comitetului popular 
pal Phenian, și 
N’ Gouabi.

Președintele Marien 
abi s-a referit, în 
sul pe care l-a rostit, 
gâturile în dezvoltarea dintre 
țara sa și R.P.D. Coreeană’ și 
la solidaritatea militantă a 
popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină in lupta an- 
tiimperialistă.

președintele 
munici- 
Marien

N’Gou- 
discur- 
la le-

Belfast de „Comisia nord- 
irlandeză pentru relațiile din
tre comunități" relevă că 
proapc 
părăsit 
torului 
rărilor
in august 1969.

a-
60 000 de locuitori au 
regiunea capitalei UL-.- 
de la începutul tulbu- 
din această provincie,

TOKIO 4 — Coresponden
tul Agerpres, Florea 
transmite : Sîmbătă, au 
put, la Tokio, lucrările 
nii preliminare a celei 
19-a Conferințe internaționale 
împotriva bombelor atomice 
și cu hidrogen, organizată de 

. Consiliul japonez împotriva 
bombelor atomice și cu hidro
gen (Gensuikyo), la care par
ticipă peste 100 de reprezen
tanți ai mișcărilor pentru pa
ce din Australia, 
cia, Cuba, 
Iugoslavia, 
Polonia ;
ka, S.U.A., 
Vietnam, Zimbabwe și 
țara gazdă, precum și ai 
organizații internaționale 
litante pentru pace, 
noastră este reprezentată 
Dumitru Chițoran, 
al Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii.
, In ședința de simbătă di-

R.F.
, Marea
România, Sri

U.R.S.S. și

Țuiu, 
înce- 

sesiu- 
de-a

Cehoslova-
Germania, 

Britanie,
Lan-
R.D. 
din 

unor 
mi-

Țara 
dă 

membru
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ultimul cartuș ; Repu
blica : Vacanță la Roma; 
PETRILA: Țara sălbatică;
LONEA — Minerul: Cow
boy ; ANINOASA: Marea 
dragoste ; VULCAN : Ceața ; 
LUPENI — Cultural: -Pe 
aripile vîntului : Muncito

resc: Săgeata căpitanului Ion; 
URICANI : A fost odată un 
polițist.

LUNI, 6 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Adio Petersburg : Re
publica : Filiera ; PETRILA ; 
Țara sălbatică ; LONEA — 
Minerul : Cowboy; ANI
NOASA : Marea dragoste; 
VULCAN : Pe aripile vîn
tului ; LUPENI — Cultural ; 
Misterul din insula Balfe ; 
Muncitoresc: Săgeata căpi
tanului Ion; URICANI: 
fost odată un polițist.

A

RADIO
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Concertul dimineții 7,00

mineață, a fost prezentat me
sajul adresat Conferinței Gen- 

tovarășul 
președin- 
Stat al 

Româ- 
cu .vii și

suikyo de către 
Nicolae Ceaușescu, 
tele Consiliului de 
Republicii Socialiste 
nia. Mesajul, primit
puternice apalauze, a avut un 
profund ecou în rîndul par- 
ticipanților.

Au fost citite, de asemenea, 
mesajele altor șefi de stat și 
guvern adresate conferinței.

Conferința are pe ordinea 
de zi dezbaterea unor proble
me actuale majore, între care 
necesitatea încheierii unui 
acord internațional- pentru in
terzicerea completă a arme
lor nucleare, aplicarea stric
tă a acordurilor cu privire Ia 
Vietnam și Laos, lichidarea 
bazelor militare străine, des
ființarea blocurilor militare, 
abolirea tratatului de securi
tate jăpono-american, precum 
și ajutorarea victimelor bom-

belor atomice de la Hiroșima 
și Nagasaki.

In raportul anual al Gensui- 
kyo prezentat conferinței, se 
arată că această organizație 
este hotărîtă să continue lup
ta pentru a preveni un răz
boi nuclear și pentru a se in
terzice definitiv toate armele 
nucleare.

Sesiunea preliminară durea
ză două zile, în cursul cărora 
delegații își vor spune 
viatul, după care, în 
grupuri, vor merge în 
două orașe lovite acum 28 de 
ani de bombele atomice. Se
siunea principală a Conferin
ței, care va adopta documen
tele finale, va avea loc la 
Nagasaki, începind de la 8 
august. Intre timp, se organi
zează numeroase mitinguri, 
demonstrații de protest atît 
Ia Tokio cit și în orașele Hiro
șima și Nagasaki.

SANTIAGO DE CHILE 4 
(Agerpres). — La Santiago de 
Cliilă a avut loc, în prezența 
președintelui Salvador Allen
de, o reuniune la care au 
participat conducătorii parti
delor Unității Populare și 
membri ai guvernului, pentru 
a analiza situația din econo
mie și măsurile care se im
pun în vederea înlăturării e- 
fectelor grevei ilegale a pro
prietarilor de autocamioane.

In urma reuniunii, Comite
tul: Politic al Unității Popula
re a dat publicității un comu
nicat în care cheamă poporul 
chilian la calm și vigilență

față de acțiunile sedițioase ale 
dreptei, 
forțelor patriotice, pentru de
pășirea situației actuale. Do
cumentul cere partidelor Uni
tății Populare, clasei munci
toare și întregului popor chi
lian să participe Ia acțiunile 
de muncă voluntară, să-și u- 
nească eforturile cu toate or
ganizațiile patriotice pentru 
menținerea unui flux normal 
al producției.

Pe de altă parte, în comu
nicat se arată că Rolando Cal
deron, secretar general al 
Centralei, Unice a Oamenilor 

, Muncii din Chile, a fost ținta 
unui atentat eșuat, săvîrșit de 
către, elemente teroriste..

la unirea tuturor perspectivele
economiei

CU- 
două 
cele

Insulele 
publici- 
succese- 
în ulti-

Succesele obținute de patrioții gulneezi 
împotriva trupelor colonialiste portugheze
DAKAR 4 (Agerpres). — 

Un comunicat al Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și 
Capului Verde, dat 
tății la Dakar, relevă 
Le deosebite obținute,
mul timp, de patrioții guine- 
ezi în lupta impotriva trupe
lor colonialiste portugheze. 
Astfel, un convoi motorizat 
portughez, care plecase din 
localitatea Mansoa (situată Ia 
60 de kilometri de Bissau) spre 
nord-est, 
buscadă 
trioți, 32 
trupelor

a căzut intr-o am- 
organizată de pa- 

de soldați din rîndul 
colonialiste fiind, u-

cișî cu acest prilej. Au fost 
distruse, totodată, șase vehi
cule militare. Intr-o altă am
buscadă 
trioți 
leagă 
și Bula, 
soldați portughezi, iar 
vehicule militare au fost dis
truse. De asemenea, patrioții 
au organizat ambuscade in 
sectorul cuprins între locali
tatea Farim și tabăra portu
gheză de Ia Djumbembem, 
scoț.înd din luptă peste 31 de 
soldați din rîndul trupelor co
lonialiste și distrugînd mai 
multe vehicule militare.

organizată de pa
pe șoseaua care 
localitățile Binar 

au fost uciși 14 
trei

ISLAMABAD 4 (Agerpres). 
Intr-un discurs pronunțat în 
Adunarea Națională, Președin
tele Pakistanului, Zulfikar 
Bhutto, a trecut 
Uzările obținute 
de cînd se află 
tului pakistanez 
nele aprecieri privind perspec
tivele economiei țării. Cu a- 
cest prilej, el a afirmat — po
trivit agenției Reuter — că pe
rioada de stagnare economică 
s-a încheiat și a prevăzut, pen
tru perioada următoare, creș
terea produsului national cu 
6,5 ia sută. Zulfikar Aii Bhutto 
a anunțat, totodată, sporirea, în 
continuare, a producției atit 
în agricultură, cît și industrie. 
El a adăugat că pentru prima 
dată in ultimii trei ani, veni
tul pe cap de locuitor va creș
te cu aproximativ 3,5 Ia sută.

• La Moscova s-âu încheiat 
tratativele dintre întreprinde
rile de comerț exterior „Uzi- 
nexportimport" și „Promașex- 
port“ privind construirea în 
România a unei instalații de 
turnare a pieselor de preci
zie cu modele fuzibile.

Q Companiile japoneze de 
navigație „Dayti Tyuo Kisen" 
și „Siowa Kayun“ și-au a- 
nunțat hotărîrea de a relua 
cursele maritime între portu
rile riipone și cele nord-viet- 
nameze, primele nave 
comrianiilor. tnepționate 
mind să ridice .ancora cu 
Lina (ia R.D. Vietnam la 
locul acestei luni. Cursele
ritime directe între Japonia 
și R.D. Vietnam fuseseră sis
tate cu aproximativ opt ani 
în urmă.

ale 
ur- 

des- 
mij- 
ma-

în 
în 
în
Și

Ali
rea- 
luni 
stv-

revistă 
cele 19 
fruntea 
a făcut u-

• Ministerul Comerțului al 
S.U.A. a publicat date potri
vit cărora comerțul Statelor 
Unite cu țările socialiste din 
Europa a atins, în primul se
mestru al anului, suma de 
1 237 000 000 dolari, depășind 
de aproape trei ori nivelul a- 
celeiași perioade a anului tre
cut.

• Camera Deputaților din 
Argentina a aprobat, în una
nimitate, proiectul de lege gu
vernamental care reglemen
tează regimul investițiilor de 
capital străin in țară. Potrivit 
prevederilor unei noi legi sînt 
interzise investițiile străine 
în domeniile comunicațiilor, 
transporturilor, presei și pu
blicității.

• Ciu 
Consiliului 
Chineze și 
totului pe 
Consiliului 
tic Popular, l-a primit, la Pe
kin, pe Miao Yun-tai, fost 
membru în guvernul Gomin- 
danului, care a venit din Sta
tele Unite în China pentru a-Și 
vizita rudele și prietenii __
transmite agenția China Nouă.

En-lai, premierul 
de Stat al R. P. 
președintele Corni- 
întreaga Chină al 
Consultativ Poli-

• Un raport publicat la

® Sindicatele uruguayene 
au cerut ministrului muncii, 
Marcial Bugallo, eliberarea 
tuturor participanților la gre
va generală de 15 zile din lu
na iunie a.c.. anularea manda
telor de ■ arestare emise Împo
triva liderilor sindicali și res
tabilirea drepturilor și libertă
ților democratice.

Declarația adoptată de Conferința
la nivel înalt a Commonwealthului

preferat ; 11,35 Frumoa- 
viața de miner — cînte- 
12.00 De toate pentru 

13,00 Radiojurnal ; 
Interpreți îndrăgiți : 
Unda veselă : 14.30

Jo- 
Radio-

Caleidoscop
Consemnări :

Radiojurnal ; 8.00 Partidului, 
inima și versul ; 8.10 Ilus
trate muzicale : 9.00 Ora sa
tului ; 10,00 Radiomagazi-
nul femeilor ; 10,30 Succese 
ale discului ; 11,00 Buletin 
de știri ; 11,05 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul 
să-i 
ce : 
toți
13.15 
14,00 
Sport și muzică : 19,50 
curi populare ; 20,00 
jurnal ; 20.15 ~
sonor : 20.45
20.50 Selecțiuni din opereta 
..Anton Pann" ; 21.15 Rit
muri și melodii : 22,00 Radio- 
junal ; 22.10 Panoramic spor
tiv ; 22,30 Fragmente din o- 
pera „Trubadurul" ; 
Moment poetic ; 23,00
dansului ; 24,00 Buletin 
știri ; 0,03-5,00 
turnă ;

Estrada

22,50 
Ora 

de 
n'oc-

8,30

9,25
9,50

11,00

12,30

13,00
14,00

18,30

19,20

Cravatele roșii ...din 
județul Neamț.
Film serial : Daktari. 
Viața satului.
Emisiune în limba ma
ghiară.
De strajă patriei. Pa
triei mele, jur ! Aspec
te de la solemnitatea 
depunerii jurămîntu- 
lui militar.
Album duminical.
Tenis de cîmp Româ
nia — U.R.S.S. Trans
misiune de la Arenele 
Progresul.
Film serial „Arthur". 
Episodul II — „Uceni
cul".
Publicitate.
Expediție de vînătoare. 
„Urletul lupilor" — 
film.
1001 de seri „Prințesa 
de Mac"

19,30 Telejurnal.
20,10 Avanpremieră.
20,15 Reportajul săptămî- 

nii „Șoferi de cursă 
lungă — reportaj'

20,35 Publicitate.
20,40 Fantezii... fantezii

Fel de fel de varietăți 
cu fel de fel de păpuși.

22,15 Telejurnal.
22,25 Duminica

„Cupa Europei’" la a- 
tletism feminin : El
veția — Italia — Nor
vegia — R DC. — 
Ungaria — România, 
înregistrare de la 
stadionul Republicii 
(Tntervizmr.e).

LUNI, 6 AUGUST

16,00

17,30

18,20
19,00

20,50

21,30
21,35

T V
DUMINICA, 5 AUGUST

8,00 Bună dimineața I 
nastica pentru 
Pentru sănătatea 

, Primul ajutor în 
de arsuri".

Gim- 
toți. 
dv. 
caz

sportivă

Redacția ți administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr, 90, telefon i 1662.

19,20

19,30

20.00

20,05
20,10

„Trofeul Tornis" La 
volei masculin: Ro
mânia — Mexic. Trans
misiune directă de la 
sala sporturilor din 
Constanța.
Curs de limbă france
ză. Recapitulare 14). 
Telex.
La ordinea zilei. Azi, 
județul Argeș.
Căminul.
Aspecte de la festivi
tatea de închidere a 
Festivalului Mondial 
al Tineretului și Stu
denților — Berlin 1973 
1001 de seri. „Prințesa 
de Mac".
Telejurnal. In cinstea 
Marii sărbători.
Cin tecul săptăminii : 
..Pentru fetele din ța
ra mea".
Avanpremieră.
Mai aveți o întreba-

22,20
22,40

re ? Evoluția automo
bilului și problemele 
circulației rutiere. 
Revista literar-artis- 
tică TV. Opera litera
ră între simplitate și 
simplism.
Publicitate
Roman foileton „Ve- 
rișoara Bette". Ecra
nizare a romanului cu 
același titlu de Honors 
de Balzac.
Primul episod.
24 de ore.
„Trofeul
volei
U.R.S.S. — Japonia. Se
lecțiuni înregistrate la 
Sala sporturilor de la 
Constanța.

OTTAWA 4 (Agerpres). — 
Șefii de stat sau de guvern 
din cele 32 de țări membre ale 
Commonwealthului, care par
ticipă în capitala canadiană, 
la o Conferință a acestei or
ganizații, au adoptat, vineri, 
o Declarație în care se reafir
mă principiile Tratatului de la 
Moscova privind interzicerea 
experiențelor nucleare în ce
le trei medii. Documentul — 
care va fi publicat la 5 august, 
cu ocazia celei de-a zecea a- 
niversări a Tratatului — su
bliniază că obiectivul princi
pal al eforturilor trebuie să-l 
constituie realizarea în lume 
a dezarmării generale și com-

plete, încetarea tuturor expe
riențelor atomice. Participan- 
ții la conferință s-au pronun
țat pentru inițierea de nego
cieri privind încetarea expe
riențelor nucleare în toate me
diile.

In cadrul lucrărilor confe
rinței, premierul britanic, Ed
ward Heath a făcut o anali
ză a situației internaționale 
actuale, relevînd creșterea po
sibilităților fiecărei națiuni de 
a se afirma pe arena interna
țională. Premierul 
s-a referit, totodată, 
rii economici care 
zează actualmente 
dintre statele lumii

luat, de asemenea, cuvintul, 
primul ministru al Australiei, 
Gough Whitlam, șeful guver
nului neozeelandez, Norman 
Kirk, și primul ministru al 
Republicii Singapore, Lee 
Kuan Yew, care s-au referit 
la unele aspecte ale cooperă
rii în cadrul Commonwealthu
lui și au examinat o serie de 
aspecte ale situației interna
ționale.

Tornis" la 
masculin :

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade; Paring 16 grade.

Minimele : Petroșani 
grade ; Paring 10 grade.

în
de

25

9

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă cu cer variabil. Se vor 
semnala precipitații sub 
formă de averse de ploaie. 
Vint slab din sectorul sudic.

britanic 
la facto- 

caracteri- 
relațiile 
Au mai

♦

Prăbușirea
unui hotel

După două zile de întreceri la tenis

Scorul meciului: 2-1
în favoarea selecționatei U.R.S.S

Pe terenul Progresul din 
Capitală, în meciul de tenis 
dintre selecționatele României 
și U.R.S.S., contînd pentru 
finala grupei A (zona euro
peană) a „Cupei Davis“, s-a 
disputat partida de dublu.
5- au întîlnit ..perechile Iile 
Năstase — Ion. Sântei (Ro
mânia) și Aleksandr Metre- 
veli — Serghei 
(U.R.S.S.). Victoria 
cuplului sovietic cu
6— 4, 7—5, 6—2.

După două zile de întreceri, . 
scorul meciului este favorabil 
cu 2—1 formației U.R.S.S.

Lihaciov 
a revenit 
6_8, 3_6,

Astăzi, cu începere de la 
ora 14,00 se vor desfășura ul
timele două partide de sim
plu : Ilie Năstase — Aleksandr 
Metreveli și Torna Ovici — 
Teimureaz Kakulia.

★
Pe terenurile „Olimpia" din 

Brașov au continua întreceri
le zonale ale competiției in- . 
ternaționale feminine de te
nis ..Cupa principesa Sofia'1 
pentru tineret (jucătoare sub 
18 ani). Echipa României con- 

. duce cu ,2—6 în. întîlnirea cu 
formația Cehoslovaciei.

(Agerpres)

cu 7 etaje 
din New York
NEW YORK 4 (Agerpres). 

— După tragicul incendiu de
clanșat, joi, în complexul ho
telier Douglas, de pe insula 
britanică Man, care s-a soldat 
cu 37 morți, un alt accident 
de proporții, privind tot un 
hotel, s-a produs de cealaltă 
parte a Atlanticului. Vineri 
după-amiază, la New York 
s-a prăbușit „University Ho
tel'' — o clădire cu 7 etaje, a- 
vînd 400 de camere. Hotelul, 
care in trecut a purtat nume
le „Broadway Centrai Hotel", 
era una din • cele mai vechi 
instituții hoteliere din orașul 
New York, avind 100 de ani. 
Clădirea era situată în zona 
centrală a orașului, pe strada 
a 14-a din Manhattan, și se a- 
fla ih curs de renovare.
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