
i* x PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ î

/

ni
ANUL XXX Nr. 7390 MARII 7 AUGUST 1973 4 PAGINI 30 BANI

<■ WI

EHJ
Comandamente

primordiale pe filiera
PROIECTANT CONS

TRUCTOR BENEFICIAR

Investițiile executate 
în termen, de o calitate 

ireproșabilă 1

NOI FAPTE DE MUNCA
ÎNSCRISE ÎN CRONICA

MARII ÎNTRECERI
Minerii Văii Jiului raportează 

importante depășiri 
de extracțieale planului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Mohamed Hafez 

Ismail, consilierul președintelui 
Republicii Arabe Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Cdmunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, s-a 
reîntîlnit, luni dimineața, cu 
Mohamed Hafez Ismail, consi
lierul președintelui Republi
cii Arabe Egipt pentru proble
mele securității naționale, în

vederea continuării convorbi
rii începute cu prilejul între
vederii de duminică, 5 august, 
acordată oaspetelui.

A participat tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

De asemenea, a luat parte

Osman Assal, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt la 
București.

In aceeași atmosferă cordia
lă, președintele Nicolae 
Ceaușescu și consilierul Mo
hamed Hafez Ismail au abor
dat probleme de interes co
mun pentru cele două țări și 
popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a intilnit cu delegația 

Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (Namibia) 
S.W.A.P.O 
de Sam Nujoma, președintele

S.W.A.P.O.

Un imperativ la Uricani: 
intirzicrilc In execu

tarea construcției 
de locuințe—grabnic 

recuperate!
:(. Uricaniul se prezintă, în 
bilele noastre, ca o localita
te ce cîștigă tot mai multe 
valențe pe linia dezvoltării 
activității de extracție a căr
bunelui. Pe acest făgaș preocu
pările pentru asigurarea for
ței de muncă la nivelul sar
cinilor de plan ale exploată
rii miniere se situează la o 
cotă de interes creseîndă ele 
fiind menite să răspundă, în 
egală măsură, atît .intereselor 
societății cît' și celor ale sala
riaților dornici de a se cali
fica în meseriile mineritului 
modern. ,

Sîntem martorii strădaniilor 
asidue, depuse pentru împli
nirea acestor interese, stră
danii care, nu o dată, trebuie 
să învingă greutățile ce de
curg in fluctuația datorată 
neasigurării în întregime a 
condițiilor care să conducă la

permanentizarea cadrelor. Su
biectul rîndurilor de față îl 
constituie această temă a per
manentizării cadrelor. Ce se 
întreprinde în acest sens? 
Preocupările factorilor de răs
pundere de la mină 
tipie înscriindu-se, 
rîndul. pe linia 
rași cerințe privind

sînt mul- 
ani de-a 

acelo- 
obținerea 

unui fond de locuințe supli
mentar, corespunzător necesi
tăților minei și localității. A_ 
semenea cerințe au fost ex-, 
primate, după cum s-a subli
niat, de mai mulți ani, ele 
găsindu-și rezolvarea cu pri
lejul unui însemnat moment 
pentru minerii din Valea Jiu
lui’—•' vizita' de lucru'a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
din toamna anului trecut

(Continuare in pag. a 3-a)

inerii Văii Jiului au în
ceput o nouă săptămi- 
nă de muncă pornind 

de pe baza sigură a succese
lor înregistrate in primele zile 
ale lunii august, succese care 
s-au materializat in realizarea 
planului la extracția de cărbu
ne in proporție de 102,6 la 
sută. La obținerea acestui prim 
bilanț pozitiv și-au adus con
tribuția exploatările miniere 
Dilja, cu o depășire de 900 de 
tone, Lupeni - depășire de 
2 200 tone, Vulcan - plus Ț 177 
tone, Uricani - plus 550 tone 
și Petrila cu un plus de 241 
tone.

Start într-o
In. cadrul sectorului 

de investifii al minei 
Petrila se desfășoară 
in aceste zile o între
cere susținută în cins
tea apropiatelor săr
bători — 23 August 
și Ziua minerului. In 
acest cadru de efer
vescentă generată de 
imperativele întrece
rii socialiste, brigada 
condusa de tînărul 
miner .ARPAD KA
DAR, brigadă ce cons
tituie unul din colec-

Demn de semnalat este fap
tul că activitatea desfășurată 
în toate minele bazinului a cu
noscut o evoluție ascendentă 
in aceste prime zile, realizări
le fiind in continuă creștere.

Depășirile la extracția de 
cărbune au la origine realiza
rea unui bun nivel al producti
vității muncii, indicator care se 
situează în exploatările minie
re peste media înregistrată în 
primele șapte luni ale anului.

Rezultatele bune obținute în 
activitatea productivă în pri
mele zile ale lunii august sînt 
rodul unei organizări imbună-

tățite care se manifestă prin ■ 
creșterea coeficientului de pre- I 
zență, reducerea întreruperilor . 
fluxului tehnologic cauzate de I 
avarii, precum și prin prelua- . 
rea corespunzătoare de către I 
fiecare salariat a sarcinilor ' 
proprii ce-i revin. Miile de tone I 
extrase peste prevederile de > 
plan de către minerii Văii Jiu- I 
lui constituie un demaraj pro- I 
■’ițător în această lună in care I 
activitatea tuturor colectivelor | 
de muncă se desfășoară în rit-ț 
murile inalte ale întrecerii so- I 
cialiste prin care oamenii mun- j 
cii intîmpină ziua de 23 Au- | 
gust și Ziua minerului. '

Au- J

noua
tivele de muncă pu
ternice ale sectorului, 
a atacat recent o lu
crare care constituie 

' unul din obiectivele
■ie investiții impor
tante : galeria direc
țională în culcușul 
stratului 3, bloc II, o- 
rizoritul XIV A. Așa 
cum este caracteris
tic acestei grupe, pre
gătirile preliminare 
s-au făcut într-up 
ritm rapid : în decurs 
de numai cinci schim-

avansare rapida
Ar*buri s-a făcut ataca-' 

rea, s-a săpat o nișă 
destinată recompri- 
matorului și s-a ame-- 
najat calea ferată și 
macazele necesare. A- 
poi, în schimbul III 
al'zilei de 1 «august, 
a început lucrarea ,;în ■ 
plin' 
harnici mineri au pre
luat-o cu aceeași con
vingere dintotdeăuna.

,.$ă’ știtl e* astea 
sint lucrările în cară ■ 
ne simjim ca la noi a- (Cont. în pag. a 3-a)

casă, îmi spunea 
pad Kadar. Lungime 
cît mai mare, pe care 
o împărtim la 100 
pentru a-i afla dura- 

■ ta de execuție". ■ 
Auzindu-1 vorbind, 

vesel ca întotdeauna, 
„pornit" parcă să do

pe care acești , boare
.muncă 
rezistă,

Z.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
luni, 6 august, în stațiunea 
Neptun, cu delegația Organi
zației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (Namibia) — 
S.W.A.P.O., condusă de Sam 
Nujoma, președintele organi
zației, care face o vizită 
prietenie 
invitația 
delegație 
mambo, 
Peter 
de 
S.W.A.P.O.

Au participat tovarășii Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de secție 
C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor 
foșt. abordate probleme 
vind ’stadiul și perspectivele 
dezvoltării .relațiilor de cola
borare și solidaritate 
P.C.R. ---- -- “ ~
alizat 
ții și

a
a

de
Ia

Din
în țara noastră,
C.C. al P.C.R. 
fac parte Dimo A-

Richard Kapelwa și 
Sheenhema, . cadre

conducere din cadrul

cu situația internațională ac
tuală, cu lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialis- 
mului.

Președintele S.W.A P O. 
relevat înalta apreciere
organizației sale pentru spriji
nul permanent și multilateral 
acordat de România socialistă 
luptei de eliberare națională 
din Namibia si a exprimat to
varășului 
Partidului 
României 
mulțumiri 
S.W.A.P.O.,

la

au 
pri-

dintre 
și S.W.A.P.O. și s-a re- 
un schimb de informa- 
de. vederi în legătură

Nicolae Ceaușescu, 
Comunist Român, 
Socialiste, calde 

din partea 
a poporului nami- 

bian pentru acest ajutor 
țios și constant.

Exprimînd mulțumirile 
și ale conducerii P.C.R. 
tru aceste aprecieri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
totodată, un călduros salut și 
urări de succes combatanților 
S.W.A.P.O. în lupta pentru e- 
liberare națională, împreună 
cu asigurarea că Republica 
Socialistă România, Partidul 
Comunist Român și poporul 
român vor sprijini, pe mai 
departe, cauza justă 'a poporu
lui namibian, acordîndu-i spri
jinul său politic, diplomatic,

pre-

sale 
pen

recordurile de 
care încă mai 

mi-am dat
ntcOlae

Vizita
E.M. Petrila

secretarului
al O. N. II<6

moral și material în vederea 
lichidării dominației colonia
le, a politicii de discriminare 
rasială și apartheid, pentru tri
umful idealurilor sale de e- 
mancipare națională și socia
lă.

Cii acest prilej, s-a eviden
țiat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru întărirea 
unității tuturor țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a forțelor revo
luționare, antiimperialiste și 
patriotice d.e pretutindeni — 
pe plan național și internațio
nal — în lupta îmnbtriva po
liticii de dictat și agresiune 
a imperialismului, a oricăror 
forme de dominație asupra 
altor ropoare, pentru afirma
rea dreptului fiecărei națiuni 
la o dezvoltare liberă, inde
pendentă, pe calea progresu
lui economic și social.

Consemnînd cu satisfacție 
faptul că relațiile bilateral"’ 
s-au dezvoltat, sub auspiciile 
prieteniei, solidarității militan
te și a respectului reciproc, 
reprezentanții P. C. R. și 
S.W.A.P.O. au reînnoit dorința 
lor de a le extinde, in con
tinuare, în interesul celor două 
popoare — român și namibi- 
an —■ al cauzei libertății, in
dependenței naționale, pro
gresului economic și social al 
popoarelor, păcii și Înțelegerii 
internaționale.

WaldheimKurt
o 

manifestă Arpad Kadar, Ionel 
Mihalcea și Vasile Borș este 
pe deplin îndreptățită de noi
le succese pe care le-au în
registrat in adincuri.

Buna dispoziție pe care

ngajare colectivă, răspundere majoră
fată de realizarea exemplară a sarcinilor de plan

Adunări generale ale oamenilor muncii

Orga- 
Unite, 
dumi- 
Bucu-

Către sfîrșitul'adunării gla
sul pătrunzător, plin de sigu
ranță al inginerului Dorin 
Gheța. secretarul de partid 
al minei, s-a făcut din nou 
auzit în întreaga sală :

— Supunem la vot activita
tea comitet'uLui oamenilor 
muncii. Cine este pentru 
cordarea calificativului 
„bine" ?

Am privit pentru un 
ment sala. După cele 
la mina Paroșeni — unde 
avut loc dezbaterea la 
ne referim — după cuvîntul 
multor vorbitori, pe care i-ain 
ascultat cu un interes cres- 
cînd, unanimitatea de voturi 
obținută de comitet ni s-a pă
rut foarte firească. Mai mult, 
am întrezărit pe fețele mul
tor. reprezentanți ai salaria
ților un regret nemărturisit 
dar ușor sesizabil. O mare 
parte din oamenii aflați în 
sală — pe umerii cărora apa
să răspunderea întregii activi
tăți a minei — ar fi acordat 
comitetului chiar un califica
tiv superior. Dar, la Paroșeni 
exigența, obiectivitatea, sim
țul realului în aprecierea

a- 
de

mo- 
aflate 

a 
care

muncii nu sînt simple vorbe-n 
vînt. Sînt calități definitorii 
ale activității comitetului de 
partid și comitetului oameni
lor muncii, calități ca atîtea 
altele datorită cărora colecti
vul a încheiat prima parte a 
anului cu un frumos bilanț 
de realizări. Dintr-o eventua
lă înșiruire a acestor calități, 
alături de exigență și obiecti
vitate nu vor putea lipsi al
tele două, la fel de esențiale, 
despre care s-a vorbit, de 
multe ori, dar nu cu toată 
puterea de convingere : ma
turitatea celui mai tînăr co
lectiv minier din municipiu, 
experiența bogată a acestuia, 
acumulată, paradoxal, pe mă
sură ce pe plan tehnic sau 
organizatoric colectivul de
venise primul experimentator 
al unor noi metode de exploa
tare a stratelor de cărbune. 
Mulți pași pe calea progre
sului tehnic, realizați în Va
lea Jiului, au fost „încercați" 
întiia dată aici, în abatajele 
lui Teacenco sau Demeter. 
Multe utilaje, combine de 
tăiere cu un înalt grad de me
canizare au trecut' întîi prin

mîinile minerilor de la . Paro- 
șeni care le-au exploatat, ur- 
mărindu-le funcționarea roti
ță cu rotiță, comunicînd apoi 
verdictul celorlalte , colective 
din' Vale. In munca sa de pio
nierat, colectivul de la Paro- 
șeni a investit gîndire, a do
vedit curaj, acumulînd expe
riență pentru sine, prin ex
periențele făcute în folosul 
întregului bazin.

Pe un trainic suport de 
muncă, de plenară angajare, 
realizările nu puteau fi altele 
decit cele raportate, de co
mitet, adunării reprezentan
ților salariaților. Depășirea 
planului de producție în pri
mul semestru cu peste 9 000 
tone de cărbune, a cîștigului 
mediu realizat de muncitori, 
cu 219 lei, în condițiile redu
cerii prețului de cost cu 0,40 
lei pe tona de cărbune 
trasă. Lă capitolul mecaniza
re sînt de menționat preocu
pările colectivului pentru de-

IN CONTINUA
ACȚIUNE

ex-

lon MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Uteciștii de Ia I.U.M. Pe
troșani continuă să confirme 
bunele 
bucură 
lor activă 
cinilor ce 
lectivului.

Astfel,, 
uzinei i 
marea 
și cu sprijinul permanent al 
conducerii administrative sa 
află în plină desfășurare
a activităților voluntar-pa- 
triotice și educative pe care 
ei și le-au propus să le rea
lizeze sub deviză „Tineretul 
factor activ în realizarea cin
cinalului înainte de termen", 
pentru a cinsti cum se cu vi
na ziua de 23 August.

In cursul lunii iulie au 
fost descongestionate unele 
căi de acces , la secțiile 
uzinei care uneori îngreunau 
bunul mers al producției, 
s-au încărcat două vagoane 

deșeuri de tablă ce iu

aprecieri de care se 
pentru contribuția 

la realizarea sar- 
se află în fața co-

, tinerii din secțiile 
noastre sub îndru- 
organului de partid

mă

Secretarul general al 
nizației Națiunilor 
Kurt Waldheim, a sosit 
ni că după-amiază la 
rești, într-o vizită oficială, la
invitația guvernului român. 
* La sosire, secretarul gene
ral’ al O.N.U., a declarat re
prezentanților presei :

Sînt foarte fericit că
aflu în România și doresc să 
mă folosesc de acest prilej 
pentru a exprima președinte
lui Nicolae Ceaușescu și gu
vernului român sincera mea

gratitudine pentru invitația pe 
care mi-au adresat-o de a face 
această primă vizită oficială 
în România în calitate de se
cretar general.

România joacă un rol foar
te activ în cadrul Națiunilor 
Unite. Inițiativele sale, bine
venite și rodnice. întreprinse 
în vederea depășirii dificultă
ților și soluționării probleme
lor, se bucură de înalta apre
ciere a statelor membre.

(Continuore ir> nap o *-a)

Un atribut Incontestabil al preocupărilor
Exploatării de gospodărie comunală:

„OBRAZUL PROASPĂT"
AL LOCALITĂȚILOR MUNICIPIULUI

Ne aflăm în plin sezon esti
val. Mai mult ca oricind, loca
litățile municipiului nostru 
sînt vizitate acum (fie chiar 
și în treacăt) de turiști din în
treaga țară. Ne este, oare, in
diferent în ce stare e găsită, de 
către aceștia „cartea de vizită" 
a localităților noastre (ne re
ferim, se subînțelege, la cură
țenie), chiar dacă aceasta este 
..răsfoită" în grabă ? Nu. In 
nici un anotimp, de altfel, nu 
ne face plăcere orice consta
tare, fio ea și sumară, pri
vind... reducerea măreției aces
tor locuri — care îngăduie 
comparații dintre cele mai o- 
norante cu alte pitorești regi
uni ale țării din cauza pre
ocupărilor discontinue ale 
gospodarilor municipiului. Va
ra însă, dimensiunile vanității 
noastre sînt. parcă mai mari. 
Pentru că, cu toții dorim, sau 
ar trebui să dorim, să vedem, 
mereu, totul înflorind în ju
rul nostru. Și oricărui ochi a- 
tent de gospodar nu-i poate

scăpa modul in care elemente 
de frapantă asemănare cu alte 
locuri ale țării, intilnite și la 
noi, nu au... totuși culoarea 
dorită, sau această culoare 
este estompată de urmările 
nestatornicitei tendințe înspre 
perfecțiune. Orașul în care 
trăim și muncim ni se dezvă
luie, zilnic, sub aceleași as
pecte, sau cu alte detalii.. Con
statăm cu ușurință și satisfac
ție sporurile de frumusețe care 
i se adaugă, completîndu-i li
niile armonioase. Ne mindrim 
cir orașul nostru și — poate 
tocmai pentru că nu ne e ab
solut. deloc indiferentă crește
rea lui pe orizontală — ne 
oprim, descumpăniți, ori de 
cite ori întîlnim, în cale, pete, 
riduri dezagreabile pe „obra
zul" urbei noastre, dorit de 
noj zilnic proaspăt. In cele 
mai multe dintre cazuri, ceea 
ce stă în puterea noastră, a 
locuitorilor noilor cartiere ale 
orașelor Văii Jiului, facem : 
„scoatem" petele care ne su
pără, supunem unor „operații

estetice" ridurile mai mari 
sau mai mici, etalindu-ne spi
ritul gospodăresc („Să nu cre
deți că pe noi, locuitorii aces
tui cartier nou și frumos, ne 
interesează frumusețea îm
prejurimilor blocurilor doar 
primăvara. Nici vara nu stăm. 
Amenajăm acum alte trei ron
duri cu flori, un nou spațiu 
de joacă pentru copii" — ne 
mărturisea Lucian Cojocaru, 
responsabilul blocului nr. 14 
din „8 Martie" — Petrila ; 
printre blocurile de pe dea
lurile Coroieștiului, spațiul vi
tal al verdelui și florilor se 
extinde de Ia săptămină la 
săptămină ; locuri, virane altă
dată, din atitea și atîtea carti
ere ale municipiului, sînt ce
date copiilor, aleilor îngrijite, 
vegetației abundente). Ne în
trebăm, însă, oare, doar la 
acțiunile bunilor gospodari ai 
cartierelor, se rezumă., „obra-

Drum de acces pentru 
vehicule, la „Voievodu*1

O veste bună pentru iubi
torii turismului montan, în
deosebi pentru posesorii de 
autoturisme! In urmă cu cî- 
teva zile, au fost terminate 
lucrările la drumul de acces 
pentru autovehicule, în punc
tul lui terminus de la cabana 
„Voievodu". Lucrarea se îns
crie în tendința generală de 
rentabilizare a cabanelor ș.t, 
sîntem siguri, va determina 
o afluență și mai puternică 
de excursioniști înspre aceas
tă pitorească cabană. .

Săptămină culturii
In cadrul Casei de cultură 

din Uricani se desfășoară 
pregătiri în vederea organi
zării „Săptămînii culturii și 
educației socialiste". Cu a- 
cest prilej vor fi organizate 
acțiuni cultural-educative, 
seri distractive pentru tine
ret sub genericul „Tinereții) 
— factor activ în îndeplini
rea sarcinilor de producție". 
De asemenea, vor (i populari
zați oamenii muncii din lo
calitate care obțin rezultate 
constant bune în activitatea 
ce» o desfășoară, care servesc 
drept exemple de comportare 
in societate.

In turneu...
Orchestra de muzică popu

lară a Casei de cultură a sin
dicatelor (dirijor prof. Gheor- 
ghe Popa), cu concursul a- 
preciatului interpret al fol
clorului românesc Fărîmiță 
Lambru, colaborator al Ra- 
dioteleviziunii, întreprinde în 
zilele ce urmează un scurt 
turnau concertistie în Banat. 
Artiștii amatori petroșăneni 
vor da spectacole la Rușchi- 
ța, Otelul Roșu. Caransebeș 
etc.

(Continuare în pag. o 3-a)

V. TEODORESCU

Ion STOICOIU, 
secretarul comitetului U.T.C.

I.U.M.P.

(Continuare in pag. a 3-a)

r Incheierea celui de-al X-lea Festival Mondial 
și Studenților.

al Tineretului

fotbalCronica meciului internațional de 
și Amrokan Phenian.

< Sportul luptelor in Valea Jiului 
revitalizat I
Programul turului campionatului diviziei 
1973-1974, seria a Vll-a.

dintre echipele Jiul

poate și trebuie să fie

C la fotbal, ediția

(pagina a 2-a)

Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P. C. 
Mitingul de la Hiroșima pentru comemorarea 
ploziei primei bombe atomice, 
Evoluția situației din Cipru.
Lansarea stației automate sovietice „Marte-6". 
Atentatul de pe aeroportul din Atena, 
Faptul divers pe glob.

din Argentina, 
victimelor ex-

Gamă bogată de 
preparate

Labotatorul de preparate 
teci din Petroșani, prin u- 
nităfile de alimentație publi
că, desface o gamă bogată și 
diversă de preparate și se- 
miprepargte din carne. Ele 
însumează peste 11 sortimen
te pentru Unitățile „Gospo
dina" și 7—8 sortimente pen
tru unităfile I.C.L.S.A.P. care 
nu posedă bucătării și cele 
din incintele întreprinderilor. 
Laboratorul onorează prompt 
comenzile întocmite pe baza 
cerinfelor. In prezent mai a- 
les, se pregătesc pe Ungă 
sortimente obișnuite și pre
parate de sezon (salată de 
vinete, ardei umplufi, roșii 
umplute etc). Pentru operati
vitatea și ușurarea muncii 
lucrătorilor laboratorul sus- 
numit a fost dotat cu mașini 
moderne de preparare a sor
timentelor din carne tocată.

J
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Amrokan Phenian 1-2
Meci internațional de fotbal, la Petroșani

Așteptată cu legitim inte
res, partida internațională, a- 
micală de fotbal, care a opus 
divizionarilor noștri (în „avan
premiera" campionatului, edi
ția 1973—1974) o selecționată 
(Amrokan Phenian) a armatei 
din R. P. D. Coreeană, nu a 
oferit simpatizanților Jiului 
prilejul unei satisfacții. Victo
ria, la capătul unui meci an
trenant, viu disputat, a reve
nit fotbaliștilor din țara prie
tenă, cu 2—1, prin punctele 
marcate de Han Dea El (în 
min. 39) și Cian Dok San (în 
min. 62), respectiv de Mulțes
cu (în min. 60), cu capul, la o 
excelentă centrare de pe aripa 
dreaptă a fundașului Nițu, 
„urcat" curajos în atac. Să 
încercăm, succint, o explicare 
a cauzelor insuccesului Jiului, 
care, sub nici o formă, nu tre
buie să determine... concluzii 
îngrijorătoare, acum, la cîte
va zile înainte de „gongul" u- 
nei noi ediții de campionat..

In primul rînd, Jiul a „an
gajat" partida de pe pozițiile 
unui „plus" al superiorității 
tehnico-tactice, a neglijat fap
tul că doar cu trei zile mai 
înainte fotbaliștii coreeni în
vinseseră, la București, echipa 
de tineret-rezerve a lui Di
namo (întărită cu cîțiva titu
lari din „teamul" campionilor 
țării), considerînd că, și fără 
o risipă de efort, în condițiile 
unui joc, deci, la „relanti", 
nu va putea scăpa din mîini 
victoria. Peste această stare 
de spirit incipientă s-a supra-

pus, din primele minute ale 
meciului, principalele atuuri 
ale oaspeților (trecute.. cu ve
derea, deși cunoscute), e vor
ba despre o viteză debordan
tă și un angajament în joc 
depășind orice așteptare, 
chiar și granițele obișnuitului. 
Atuuri care — după cum se 
poate observa din... scorul fi
nal — n-au putut fi contract 
rate. Deși eforturi au fost de
puse. Și ocazii (nu prea mari, 
e adevărat, pentru că în apă
rare fotbaliștii coreeni și-au 
etalat deprinderile atletice cu 
dezinvoltură, dublîndu-se ex
celent, închizînd perfect căile 
de acces spre poarta lui Iun 
En Gon a quartetului ofensiv 
petroșănean) au existat. Fot
baliștii de la Jiul depășesc 
stadiul.... surprinderii destul 
de ușor, observă „manevrele" 
oaspeților, apasă pe accelera
torul atacurilor însă” acestea, 
stereotipe și lipsite de fan
tezie, sînt destrămate cu ușu
rință de agilii apărători core
eni (In treacă fie zis — prin 
același joc al apărării... acro
batice, au învins, meritoriu, în 
urmă nu cu mult timp, la 
Bratislava, pe Slovan). Pe 
„fundalul" unor acțiuni „în
tinse", largi, cu „devieri" 
spectaculoase ale celor ce se 
dovedeau „spirt" în teren, Jiul 
„sprintează" rar 
gător, parcă... în 
cunoaștere a 
pregătirii
tale a oaspeților (au ocazii, 
dar nu prea clare, de a înscrie:

și neconvin- 
semn de re- 
superiorității 

fizico-temperamen-

Rozsnai — 
în min. 29,
Kan Men
Dodu sal-

Stoian — min. 7, 
min. 16). După ce 
extremul stînga 
Gîn scapă singur, 
vînd în extremis, o frumoasă
lecție de simplitate în fotbal 
predau" coreenii în min. 39, 

deschizînd scorul... La relua
re, jocul Jiului e mai avîritat. 
se „umblă" mai mult la dina
mism și Mulțescu, după un 
sfert de oră, egalează în urma 
unei faze de „tip coreean", 
simplă, eficientă. Oaspeții pre
iau imediat, conducerea, jocul 
devine c-eva mai nervos, se 
produce chiar o întrerupere și 
partida se termină în aceeași 
„alură", în același ritm,

,lumină" 
în

Jiul, 
să

dă, deși nu și-a menajat 
forțele, pentru că nu a știut 
să învingă un adversar valo
ros, curajos, demn și... foarte 
tare „pe poziții".

Arbitrul Ștefan Mareș (Pe
troșani) a condus corect și 
autoritar următoarele forma
ții : AMROKAN PHENIAN: 
Iun En Gon — Kim Ghi Hen, 
Ton 
Pak 
Han 
Ton 
Dok
JIUL : 
Georgescu (Nițu), Tonca, Stoc
ker (Grama), Dodu — Naghi 
(Urmeș), Libardi (Cotormani) 
— Selimessi, Mulțescu, ROzs- 
nai, Stoian.

Dea Cel (Kim Cian Gin), 
Ton Cek — Li Cian Bon, 
Ciun Ho — Min Cian Go, 
II Hun, Han Dea El, Cian 

Son, Kan Men Gin;
Nasta (Mocanu) —

sub o altă... „1 
lungirile lăsaseră 
mă amurgul!). 
concluzie, merita...

doar 
(pre- 

ur- 
în 

piar- Adrian CONDOR

(la fotbal)

plină
desfășurare

Petro- 
de spe-

S. B.

23 August"

Duminică 5 august a. c., 
pe terenurile din Lonea și 
Petrila, au avut loc jocurile 
din cadrul etapei a II-a con- 
tînd pentru „Cupa 23 Au
gust", competiție organizată 
de către C.M.E.F.S. 
șani, prin comisia 
cialitate.

Iată rezultatele înregis
trate : Știința Petroșani (ju
niori) — Școala sportivă 
5—1 ; Jiul Petroșani (juni
ori) — Parîngul Lonea 2—-7; 
E.G.C. — Preparația Petri
la 4—2. După consumarea 
celor două etape, pe primul 
loc se situează Parîngul Lo
nea, urmată de E.G.C. Pe
troșani, fiecare cu cîte pa
tru puncte.

In data de 9 august a. c., 
va avea loc etapa a III-a, 

programează următoa- 
întîlniri: Parîngul Lo- 
— E.G.C. ; Școala spor- 
— Jiul; Preparația Pe

trila — Știința Petroșani.

I 
I
I CROS

Organizat de către Comi
tetul orășenesc U.T.C. și 
C.M.E.F.S. Petroșani, „Cro
sul minerului", desfășurat 
duminică la Lupeni, s-a 
bucurat de participarea a 
peste 280 de tineri. După de
filarea prin oraș, în acor
durile fanfarei și în urma 
întîlnirii cu tov. William 
Szuder, general maior în 
rezervă, ținerii atleți în... 
perspectivă s-au îndreptat 
înspre startul, concursului.

„Crosul minerului" s-a 
desfășurat pe traseul: Pa
latul cultural, str. Minei, 
stadionul „Minerul". A asis
tat un numeros public.

In urma întrecerilor, dîrz 
disputate, în spiritul spor
tivității depline, au fost de
clarați cîștigători următorii 
tineri î la proba de 1 500 m, 
categoria 15—16 ani : Ion 
Fărăgău, urmat de Zoltan 
Szabo, Petru Teban, Dioni- 
sie Ujică și Alexandru To
ri ea.

La 2 000 metri, categoria 
17—18 ani, locul I a fost o- 
cupat de loan Rusu, urmat 
de Viorel Bile, Richard Bo- 
log, Nicolae Dumitriu 
Dumitru Cîndoiu.

Sportul luptelor în ValeaI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
i I

să fie revitalizat Iși trebuiepoatetate, o reușită competiție de 
tenis de masă la care au 
participat peste 30 de jucă
tori și jucătoare din școlile 
generale. Desigur, că de la 
această întrecere nu au lip
sit nici talentații jucători 
care sînt încadrați în gru
pele de avansați ai Școlii 
sportive din Petroșani și își 
ridică necontenit măiestria 
sportivă sub conducerea an
trenorului Eduard Gyon- 
gyoși, a căror comportare 
a ieșit în evidență și cu a- 
cest prilej. Am mai con
semnat evoluția unor tinere 
speranțe de la Școala ge
nerală nr. 6, de a căror în
drumare se ocupă profeso
rul Otto Daradics, care ală
turi de Eduard Gydngydși 
depune eforturi deosebite 
pentru depistarea de noi ta
lente.

Iată primii trei clasați: 
'FETE: 1. Silvia Savin, Ca
sa pionierilor! 2. Lavorica 
Șamșudean, Școala generală 
nr. 6; 3. Catia Văcăriuc, 
Școala generală nr. 3; BĂ
IEȚI : 1. Ionel Taloș ; 2. Ilie 
Roșu, ambii de la Școala ge
nerală nr. 3; 3. Nicolae 
Munteanu, Școala generală 
nr. 6. La finele competiției, 
cîștigătorilor ca și celor care 
au avut o comportare bună, 
organizatorii le-au acordat 
diplome și premii.

ca
de 
ai 
cu

Tenis de masă

S. BĂLOI

Casa pionierilor din Lu
peni a organizat, în sala de 
sport „Minerul" din locali-

Și

La Preparațla

de masăla competițiile sportivecărbunelui Lupenl

în perioada actuală, com
petițiile care suscită intere
sul iubitorilor de sport, legiti
mați și nelegitima^ de la 
Preparația cărbunelui Lupeni, 
sînt c 1. . 
plexul polisportiv „Sport 
sănătate" și campionatul 
sociației sportive Preparato
rul. Din cei aproape 
membri ai asociației, 
sînt cuprinși în aceste 
petiții, organizate Ia 7 
nuri de sport. Succesul 
care se bucură, în fiecare an, 
campionatul asociației este 
urmarea firească a muncii or
ganizatorice și tehnice a 
consiliului asociației sportive 
Preparatorul și a celorlalți 
activiști obștești de aici, a- 
tît în perioada de pregătire 
cît și în timpul desfășurării 
întrecerilor. Tocmai de aceea, 
credem că este nimerit să 
analizăm modul cum acțio
nează acest consiliu, acțiu
nile pe care le inițiază pen
tru a asigura succesul cam
pionatelor asociației sporti
ve. La începutul trimestru
lui al III-lea al acestui an, a 
avut loc ședința consiliului 
asociației sportive. Cu acest 
prilej a fost discutat și defi
nitivat planul de muncă pri
vind organizarea campiona
telor. Pe baza experienței din 
anii trecuți și cunoscîndu-se 
preferințele amatorilor 
sport de la preparație, 
tiviștii consiliului asociației 
și-au îndreptat atenția înspre 
următoarele ramuri de sport: 
fotbal, înot, volei, șah, tenis 
de masă, handbal și tenis de 
cîmp. Chiar în ședința de 
consiliu, președinții secțiilor 
pe ramură de sport și-au no
tat principalele sarcini ce le 
revin în organizarea compe
tițiilor. Apoi, în zilele urmă
toare, membrii consiliului a- 
«ociației sportive au discutat 
ou fiecare birou de secție In 
parte și au alcătuit planuri 
de muncă corespunzătoare 
necesităților de organizare.

tot timpul competiției, de

osie prevăzute în com-
- ■ și

a-

450
300 

com
ra
de

de 
ac-

fiecare ramură de sport în 
parte se ocupă, în mod spe
cial, cîte un membru al con
siliului iar atunci cînd se 
simte nevoia participării la 
îndeplinirea sarcinilor și alți 
membri. Ce s-a prevăzut de 
fapt 
țiuni

In 
tuit 
care 
biroului secției, antrenori și 
sportivi fruntași ai asociației. 
(Este vorba de sportivii par
ticipant! la campionatele mu
nicipale și orășenești). Sarci
nile au fost împărțite pe fie
care membru, în directă con
cordanță cu cunoștințele a- 
cestora și cu posibilitățile de 
realizare a acțiunilor iniția
te. Au fost indicate terenurile 
pe care se vor desfășura 
trecerile (au fost incluse 
cini de reamenajare și 
pregătire a terenurilor 
tenis, volei și handbal), date
le de disputare a competiți
ilor pe toată perioada anului, 
și, în mod special, la competi
țiile sportive prevăzute în 
complexul „Sport și sănăta
te", mijloacele de populari
zare a întrecerilor (afișe, ga
zetele de perete, discuțiile 
dintre sportivii fruntași și în
cepători etc), înscrierea par- 
ticipanților, repartizarea 
pe grupe, 
bitrilor, 
țațelor, 
panților 
nice și 
mărirea 
depistarea elementelor 
tate etc.

Activiștii obștești 
nicienii asociației au pornit i- 
mediat la realizarea planu
lui. O mare contribuție și-au 
adus sportivii fruntași. Aceș
tia au 
alături 
mentul 
cel al 
sănătate", 
nerii sportivi în pregătire și 
i-au asistat în timpul întrece-

în aceste planuri de ac- 

primul rînd s-au consti- 
colective de muncă în 
au intrat membri ai

rilor. Pe parcursul competi
ției, sînt popularizate rezulta
tele iar, la sfîrșit, învingătorii 
întrecerii primesc diplome, 
plachete și insigne. Cei mai 
buni dintre parricipanți sînt 
îndreptați către secțiile pe 
ramură de sport. Unii dintre 
ei devin instructori sportivi. 
Succesul acestei competiții se 
datorează și faptului că, în 
perioada desfășurării campio
natelor, se fac lunar ședințe 
de analiză a muncii în birou
rile secțiilor pe ramură de 
sport și în cadrul colective-, 
lor de organizare a campio
natelor pe

Eficiența 
cii sportive 
colaborarea 
dicatului și
U.T.C., materializate în în
deplinirea la timp și !n bune

rîn-
cîțiva 

cu

asociație, 
analizelor mun- 

este asigurată de 
cu comitetul sin 

cu organizația

condițiuni a sarcinilor.
In încheierea acestor 

duri am dori să cităm 
dintre sportivii relevați 
prilejul complexului „Sport
și sănătate", al campionatelor 
pe asociație, o serie de acti
viști care își aduc contribu
ția la răspîndirea sportului 
în rîndul muncitorilor de la 
Preparația cărbunelui Lu
peni. Este vorba de lăcătușul 
Milucă Macavei, la atletism, 
de lăcătușul Andrei Drotzin- 
ger, golgeterul campionatu
lui asociației la fotbal, echi
pa de fotbal fete și căpitanul 
acesteia — 
Maria Meszaroș,
rul Ștefan Ratz, 
sportiv la fotbal, 
zav, maistru de

preparatoarea 
pe muncito- 

instructor
George Gro-

preparare.

Sportul luptelor se bucura, 
cîndva, în municipiul nostru, 
de o largă popularitate. Cu 
ani în urmă, de ps aceste me
leaguri s-au ridicat o serie de 
sportivi de valoare ai țării ca 
Florian Moț, Ionel Carculea, 
Gheorghe Grigore și alții, 
re au îmbrăcat tricourile 
campioni și vicecampioni 
țării la juniori. Odată
scurgerea anilor, frumoasa 
tradiție a luptelor a început 
însă să se... risipească. Acum, 
doar rareori, luptătorii Văii 
Jiului mai apar cîștigători în 
vreo finală a campionatelor 
republicane. Ce s-a întîmplat 
cu sportul luptelor în Valea 
Jiului ?

...Nu demult, am poposit în 
sala de sport din Petrila, unde 
am încercat să aflăm cîteva 
amănunte în plus privind acti
vitatea secției de lupte. Am 
urmărit cîteva antrenamente, 
am stat de vorbă cu sportivii, 
cu Ștefan Bereș, instructorul 
secției. La antrenamente erau 
prezenți doar 4 sportivi! în
trebarea — de ce petrilenii nu 
mai sînt fruntași în campio
natul republican ? — ne ur
mărea chinuitor. Să încercăm 
să răspundem acestei întrebări 
în rîndurile de mai jos... Ea 
nivelul municipiului, avem 
două secții afiliate la federația 
de specialitate, cu activitate 
competițională, în care sînt 
cuprinși 63 sportivi legitimați, 
de a căror pregătire se ocupă 
un antrenor și un instructor, 
fiind încadrați cu plată cu 
ora. Analiza muncii antreno
rilor se face pe baza aprecie
rii rezultatelor din campiona
tele republicane individuale și 
pe echipe, a performanțelor 
obținute de elevii lor.

Care au fost cele mai bune 
rezultate obținute de luptăto
rii Școlii sportive ? (prof. 
Gheorghe Pop). La finele cam
pionatelor republicane de lup
te libere, Emil Costaș a obți
nut locul I la categoria + 87, 
Ion Corbei, locul I la campio
natul republican școlar spor
tiv la categoria 48 kilograme, 
Ion Șerban, locul II la campio
natul republican de tineret, 
categoria 57 kilograme. Dacă 
Ia Școala sportivă, după cum 
se vede, 
zultate 
ultimii 
tiv din 
cîștige 
publican la „finalele' 
lor sau juniorilor...

Credem că superficialitatea 
cu care a fost tratată, cu ani 
în urmă, de către secția de 
lupte Jiul Petrila problema 
„schimbului de mîine", a ge-

nerat în mare parte situația 
nesatisfăcătoare de astăzi.

Secția de lupte din Petrila 
dispune de un instructor cu o 
bogată experiență, de o sală 
de antrenament corespunză
toare (dar mai puțin utilată, 
fără aparate și fără saltele), 
iar pentru dezvoltarea aces
tui sport aici au fost alocate 
importante fonduri. Numărul 
sportivilor din secție este to
tuși destul de redus și, în u- 
nele cazuri, sînt folosite ele
mente fără perspectivă în e- 
chipa de seniori participantă 
la campionatul diviziei A nu- 

. mai pentru a... menține aceas
tă echipă în eșalonul superi
or (Man, Vlad, Atonesei și 
alții). Datorită faptului că a 
fost neglijată complet depis
tarea și pregătirea juniorilor, 
a schimbului de mîine, s-a 
format un gol care este din 
plin resimțit odată cu „îmbă- 
trînirea" garniturii de bază. 
Inițiativa comisiei municipale

de lupte de a organiza, în a- 
cest «n, și etape competițio- 
nale pe municipiu rezervate 
echipelor de juniori este sa
lutară. O altă carență care s-a 
manifestat în activitatea sec
ției de lupte din Petrila a fost 
aceea a organizării procesului 
instructiv-educativ. Datorită 
făptului că antrenamentele 
seniorilor s-au desfășurat 
multă vreme concomitent cu 
cele ale juniorilor, pregătirea 
sportivilor a fost îngreunată 
Considerăm că Jiul , Petrila 
dispune de suficiente condiții 
și elemente talentate pentru 
dezvoltarea acestui sport, dar 
pentru realizarea acestui de
ziderat se impune o muncă 
susținută, la care să concure 
toți factorii de răspundere. In 
această secție, am constatat 
că se execută doar trei an
trenamente 
Numărul lor 
ajungîndu-se 
tămînă, cu o

pe săptămînă. 
se cere mărit, 
la 5—6 pe săp- 
intensitate și cu

un volum mare de lucru, eli- 
minîndu-se „timpii morți" în 
perioada angajărilor pe saltea. 
Nu trebuie neglijată proble
ma selecției, recrutîndu-se un 
număr cît mai mare de copii 
și juniori din licee și școlile 
profesionale, care pot fi an
grenați în campionatul muni
cipal, unde au posibilitatea 
să-și facă „rodajul".

Biroul secției (președinte . 
Grigore Grăjdan) să sprijine 
mai eficient antrenorul, în 
rezolvarea tuturor probleme
lor (indemnizație de efort, 
asigurarea participării la
competiții). Numai printr-o
preocupare susținută se pot 
„șterge" amprentele vechiului 
dezinteres, iar rezultatele să 
vină pe măsura așteptărilor, 
a tuturor posibilităților exis
tente.

Prof. Dorel VLADISLAV, 
prim-vicepreședinte 

al C. M. E. F. S. Petroșani

Programul turului campionatului diviziei C
ediția 1973-1974, seria a Vil-a

ETAPA I,

C.F.R. Craiova 
Pandurii Tg. Jiu
C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Progresul Strehaia 
Metalul Topleț
Metalurgistul Sadu 
Victoria Călan
F.O. Balș

12 AUGUST

ETAPA A ll-A,

— Steagul roșu Plenița
— Dunărea Calafat
— Minerul Lupeni
— Știința Petroșani
— Minerul Rovinari
— MEVA Dr. Tr. Sev
— Cimentul Tg. Jiu
— Armata Craiova
19 AUGUST

C. I. L. Dr. Tr. Severin 
Dunărea Calafat 
Cimentul Tg. Jiu 
Minerul 
Minerul

Rovinari
Lupeni
ETAPA A IX-A,

— F. O. Balș
— Progresul Strehaia
— MEVA Dr. Tr.Sev.
— Știința Petroșani
— Steagul roșu Plenița

21 OCTOMBRIE

se obțin unele ra
pe plan republican, în 
doi ani nici un spor- 
P-etrila n-a reușit să 

titlul de campion re- 
i“ seniori-

Dunărea Calafat
Cimentul Tg. Jiu 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Armata Craiova 
Steagul r. Plenița 
Minerul Lupeni
Știința Petroșani 
Minerul Rovinari

— Metalul Topleț
— C.F.R. Craiova
— Pandurii Tg. Jiu
— C.I.L. Dr. Tr. Sev
— Progresul Strehaia
— F O. Balș
— Metalurgistul Sadu
— Victoria Călan

Dunărea 
MEVA "
F.O.Baîș
Cimentul Tg. Jiu 
Armata Craiova 
Steagul roșu Plenița 
Minerul Lupeni 
Metalurgistul Sadu

Calafat
Dr. Tr. Severin 

lș

ETAPA A III-A, 26 AUGUST

Progresul Strehaia 
Pandurii Tg. Jiu 
Victoria Călan
F.O. Balș
C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Metalurgistul Sadu 
Dunărea Calafat
C.F.R. Craiova

— Armata Craiova
— Steagul roșu Plenița
— Știința Petroșani
— MEVA Dr. Tr. Sev.
— Cimentul Tg. Jiu
— Minerul Rovinari
— Minerul Lupeni
— Metalul Topleț

ETAPA A IV-A, 9 SEPTEMBRIE

ETAPA A X-A,

MEVA Dr. Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu 
Progresul Strehaia 
Știința Petroșani 
C.F.R. Craiova 
Mealurgistul Sadu 
Victoria 
Steagul

— C.F.R. Craiova
— Știința Petroșani
— Victoria Călan
— Progresul Strehaia
— Minerul Rovinari
— C.I.L. Dr. Tr. Sev.
— Pandurii Tg. Jiu
— Metalul Topleț

28 OCTOMBRIE

Călan 
roșu Plenița

ETAPA A

Topleț
Xl-A,

— Armata Craiova
— Minerul Rovinari
— Minerul Lupeni
— C.I.L. Dr. Tr. Sev.
— F. O. Balș
— Cimentul Tg. Jiu
— Metalul Topleț
— Dunărea Calafat

4 NOIEMBRIE

Metalul
Cimentul Tg. jiu
F.O.Baîș
Minerul Rovinari 
Progresul Strehaia 
Dunărea Calafat 
C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Armata Craiova

— Steagul roșu Plenița
— Știința Petroșani
— Pandurii Tg. Jiu
— Minerul Lupeni
— MEVA Dr. Tr. Sev.
— Victoria Călan
— C.F.R. Craiova
— Metalurgistul Sadu

11 NOIEMBRIE

«— MEVA Dr. Tr. Sev.
— Minerul Lupeni
— Minerul Rovinari
— Știința Petroșani
— Armata Craiova
— Dunărea Calafat
— Progresul Strehaia
— Cimentul Tg. Jiu

16 SEPTEMBRIE

C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Metalurgistul Sadu 
Steagul roșu Plenița 
Metalul Topleț 
C.F.R. Craiova
F.O. Balș
Victoria Călan 
Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A V-A,

Minerul Lupeni 
Armata Craiova 
Progresul Strehaia 
Cimentul Tg. Jiu 
Metalul Topleț
Minerul Rovinari 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Știința Petroșani

ETAPA A VI-A,

ETAPA A Xll-A,

Pandurii Tg. Jiu
Minerul Lupeni
Steagul roșu Plenița 
C.I.L.Dr. Tr Severin 
Știința Petroșani
C.F.R. Craiova
F.O. Balș
Minerul Rovinari

— C.F.R. Craiova
— Victoria Călan
— Metalurgistul Sadu
— F. O. Balș
— Pandurii Tg. Jiu
— C.I.L. Dr. Tr. Sev
— Dunărea Calafat
— Steagul roșu Plenița

30 SEPTEMBRIE

— Victoria Călan
— MEVA Dr. Tr.Sev.
— Cimentul Tg. Jiu
— Metalurgistul Sadu
— Armata Craiova
— Progresul Strehaia
— Metalul Topleț
— Dunărea Calafat

lor 
ar- 

rezul- 
partici-

desemnarea 
popularizarea 
pregătirea 

de către cadrele teh- 
sportivii fruntași, ur- 
competițiilor pentru 

talen-

și teh-

explicat începătorilor, 
de tehnicieni, regula- 
ramurilor de sport și 
complexului «Sport și 

i-au ajutar pe ți

Minerul Rovinari
C.I.L. Dr. Tr Severin
Victoria Călan
Dunărea Calafat
Minerul Lupeni
F.O. Balș
Pandurii Tg. Jiu
C.F.R. Craiova

— Cimentul Tg. Jiu
— Metalul Topleț
— Steagul roșu Plenița
— Metalurgistul Sadu
— Știința Petroșani
— Progresul Strehaia
— Armata Craiova
— MEVA Dr. Tr.Sev

ETAPA A XIII-A,

Știința Petroșani 
Metalurgistul Sadu 
Armata Craiova 
Victoria Călan 
Progresul Strehaia 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Dunărea Calafat 
Cimentul Tg. Jiu

ETAPA A XIV-A,

18 NOIEMBRIE

— F. O. Balș
— Steagul roșu Plenița
— Minerul Lupeni
— C.F.R. Craiova
— Pandurii Tg. Jiu
— Minerul Rovinari
— C.I.L. Dr. Tr. Sev.
— Metalul Topleț

25 NOIEMBRIE

ETAPA A VII-A, 7 OCTOMBRIE

Metalul Topleț
Steagul roșu Plenița
Știința Petroșani 
Progresul Strehaia
Armata Craiova 
Metalurgistul Sadu 
MEVA Dr.Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A VIII-A,

— Minerul Lupeni
— F. O. Balș
— Dunărea Calafat
— Minerul Rovinari
— Cimentul Tg. Jiu
— C.F.R. Craiova
— Victoria Călan
— C.I.L. Dr. Tr. Sev

14 OCTOMBRIE

Victoria Călan
Metalul Topleț
C.F.R. Craiova

— Metalurgistul Sadu
— Armata Craiova
— Pandurii Tg. Jiu

Dunărea
Minerul ’ 
C.LL.Dr. 
Pandurii
F.O. Balș
C.F.R. Craiova 
Steagul 
Minerul

Calafat
Topleț
Tr Severin
Tg. Jiu

roșu Plenița 
Lupeni

ETAPA A XV-A,

— Cimentul Tg. Jiu
— MEVA Dr. Tr.Sev.
— Progresul Strehaia
— Metalurgistul Sadu
— Minerul Rovinari
— Știința Petroșani
— Armata Craiova
— Victoria Călan

2 DECEMBRIE

Rovinari 
Craiova

Minerul 
Armata 
Metalurgistul Sadu 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Progresul Srehaia 
Cimentul Tg. Jiu 
Victoria Călan
Știința Petroșani

— C.F.R. Craiova
— Dunărea Calafat
— F O. Balș
— Steagul roșu Plenița
— Metalul Topleț
— Minerul Lupeni
— C.I.L. Dr. Tr. Sev.
— Pandurii Tg. Jiu
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Steagul roșu

Mobilizare colectivă
pentru satisfacerea exigențelor unui comerț eficient, 

modern și civilizat, potrivit cerințelor populației
Colectivul de la I.C.L.S. 

pentru mărfuri industriale 
Petroșani, a avut prilejul, în 
cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii să facă o 
analiză Amănunțită, respon
sabilă a activității desfășura
te de-a lungul semestrului I 
al acestui an și să jaloneze 
direcțiile activității pentru se
mestrul următor, în vederea 
îmbunătățirii continue a 
muncii. Darea de seamă pre
zentată de directorul între
prinderii Dumitru Poenaru. 
președintele comitetului oa
menilor muncii, a scos în evi
dență situația realizării pla
nului pînă în prezent, precum 
și cauzele rămânerilor în ur
mă la unii indicatori eco
nomici. De pildă, dacă pla
nul la aprovizionare pe în
treprindere a fost depășit 
'(depășire localizată la sectorul 
textile-încălțăminte), nu a- 
celași lucru se poate spune 
referitor la desfacere, unde 
planul pe semestrul I nu a 
fost realizat decît în proporție 
de 97,13 la sută Această ră- 
mînere în urmă s-a localizat 
Ia sectoarele mobilă și meta- 
lo-chimice. Realizările slabe nu 
s-au datorat numai lipsei de 
cumpărători ci și insuficien
tei preocupări o biroului co
mercial, în special a merceo
logilor de sectoare care nu au 
urmărit îndeaproape modul 
cum au fost onorate comenzi
le de către furnizori. De ase
menea, cîteva deficiențe or
ganizatorice (folosirea nerațio
nală a parcului auto, închi
derea pentru un timp 
îndelungat a cinci magazine 
din lipsă de gestionari etc.) 
au concurat la nerealizarea 
planului de desfacere. In a- 
naliza făcută nu au fost tre
cute cu vederea nici abateri’e 
de la normele de etică și echi
tate socialistă a unor lucrători 
(Ana Bolduruț, Ioana Blozva, 
Zamfira Pera) împotriva că
rora s-au făcut plîngeri penale.

Cu toate aceste neajunsuri, 
eomparativ cu aceeași perioa-

dă a anului trecut, rezultateLe 
obținute sînt mai bune. In 
urma intensificării muncii de 
educație politico-ideologică 
a oragnizațiilor de bază, de 
tineret și sindicat, 
cut reale progrese în 
ce privește calitatea comer
țului desfășurat în unitățile 
I.C.L.S. pentru mărfuii in
dustriale. înalta conștiință 
profesională a multor lucra

s-au fă-
ceea

ției U.T.C. din întreprindere, 
Ana Popa, șef birou co
mercial, au relevat faptul că 
există, posibilități suficiente 
pentru a recupera rămînerile 
în urmă, pentru a realiza la 
cote maximale sarcinile eco
nomice. Cu toții sînt conști- 
enți că pentru a atinge a- 
cest țel. se impune un efort 

Numai 
între- 
anția 

toți in-

Adunări 
generale ale 

oamenilor

tori se materializează zilnic 
în nenumărate ore suplimen
tare prestate pentru desface
re, într-un comportament i- 
reproșabil al personalului din 
magazine față de cumpără
tori, în procurarea suplimen
tară a unor mărfuri foarte 
mult solicitate. Drept, urma
re, în acest semestru au fost 
declarați evidențiați în între
cere un număr de 53 de lu
crători și 18 colective de 
muncă din cadrul întreprin
derii.

Majoritatea vorbitorilor 
s-au referit în cuvîntul lor 
mai puțin la realizările ob
ținute, oprindu-se mai mult 
la neajunsurile semnalate și 
în darea de seamă. întreaga 
dezbatere a fost dominată de 
același fir călăuzitor, și anu
me dorința unanimă de a ra
porta realizarea și depășirea 
planului la sfîrșitul semes
trului II și de a pregăti temei
nic îndeplinirea planului 
conomic pe anul viitor.

In cuvîntul lor gestionarii 
Aurel Iosivescu, Gheorghe Stîl- 
peanu, Elena Toma, Viorel 
Bonea, secretarul organiza-

e-

din partea tuturor, 
mobilizarea maximă 
gului colectiv dă 
realizării planului la 
dicatorii.

De altfel directorul Direc
ției comerciale județene Du
mitru Bogdan, după ce a 
cut cîteva referiri critice 
felul cum s-a muncit pe 
mestrul I, și-a exprimat 
crederea în forțele proprii 
acestui colectiv care, printr-o 
mai judicioasă organizare, 
printr-o mai bună impulsio
nare a fiecărui lucrător și mai 
ales prin respectarea întocmai 
a măsurilor izvorîte în planul 
prezentat în adunare, comple
tat cu propunerile vorbitori
lor, va putea îndeplini cu suc
ces sarcinile ce-i revin.

Prețioase recomandări 
cut colectivului I.C.L.S. 
rășul Clement Negruț, 
secretar al Comitetului 
cipal Petroșani al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
municipal. Apreciind că exis
tă reale resurse pentru înche
ierea anului cu realizări Ia 
toți indicatorii economici, 
vorbitorul a subliniat că vor 
trebui eliminate toate neajun
surile referitoare la aprovizio
nare și desfacere, prin în
drumare și control permanent 
din partea comitetului oame
nilor muncii din întreprinde
re, astfel încît cerințele popu
lației Văii Jiului să fie pe de
plin satisfăcute. De asemenea, 
vorbitorul a evidențiat fap
tul că este necesară în conti
nuare întărirea disciplinei la 
locul de muncă, astfel încît 
pe viitor să nu mai existe ca
zuri de sustragere din avutul 
obștesc.

fă- 
la 

se- 
în- 
alQ,

a fă- 
tova- 
prim- 
muni-

I. FIERAR®

7,

(Urmare din pag. 1)

însemnări pe marginea spectacolului

CIHTÂ, GINTĂ JIIJLE1“

w

Agendă
O călătorie imaginară pe li

toral la Neptun, Jupiter, Ve
nus, Saturn, Mangalia și o 
alta la munte, în pitoreștile 
stațiuni Călimănești și Căciu- 
lata, ne-o propun cele două 
ghiduri de buzunar ieșite de 
sub tipar în Editura pentru 
turism. Incluse în colecția 
„Mic îndreptar turistic", aces
te monografii-albume, primul 
alcătuit de I. Ionescu-Dună- 
reanu și Mihai Cristescu, iar 
cel de-al doilea de Vasile 
Berbece și Victor Botvinic 
prezintă prin text și imagini 
așezări de mare interes bal- 
neo—climateric. Descrierile 
din Dunct de vedere geografic, 
folcloric, etnografic sînt în
soțite de amănunte privind 
proprietățile curative, indica
țiile și contraindicațiile me
dicale, condițiile de găzduire, 
odihnă, recreere și tratament.

pășirea cu 3,1 la sută a pro
ducției extrase cu susținere 
metalică, și cu 1,1 la sută a 

' producției extrasă prin tăiere 
mecanică în abataje.

Toate aceste succese au fost 
amănunțit raportate adunării 
de către președintele comite
tului oamenilor muncii, ingi
nerul Ion Ileanu. Dar, cu toa
te aceste succese, raportul co
mitetului, păstrînd un viu 
spirit constructiv, nu a ocolit 
lipsurile manifestate în acti
vitatea comitetului. Au fost 
astfel auzite referiri critice și 
autocritice pentru rămînerile 
în urmă înregistrate la des
chideri și pregătiri, pentru 
restanțele în activitatea de 
investiții sau, în legătură cu 
producția, pentru nerealiza- 
rea indicatorului calității. Du
pă o minuțioasă analiză a 
lipsurilor dar mai ales a 
c .uzelor acestora, adunarea 
generală a avut imaginea fi
delă a muncii prestate de co
mitet. tabloul complet al com
partimentelor în care va 
trebui să se acționeze cu și 
mai multă fermitate. Pe o 
mare suprafață a problemelor, 
proiectul planului de mă
suri care a fost 
propus adunării, a adus cu 
sine garanția eliminării mul
tor neajunsuri, dovedind preo
cuparea comitetului oameni
lor muncii în continua îmbu
nătățire a condițiilor de mun-

editorială
auAmbele ghiduri turistice 

fost tipărite în limbile româ
nă, franceză, engleză și ger
mană. ★

„Hanul Ancuței",’ această 
capodoperă a artei narative sa- 
dovențene, cu povestirile ei 
pitorești pline de lirism și voi- 
ciune, se află la o nouă ediție. 
Cartea, tipărită recent, a fost 
inclusă în seria „Arcade" a 
Editurii Minerva, colecție ce-și 
propune să ofere 
cititor 
pagini

Trei 
tastice 
grupate sub titlul 
stima lacurilor", 
modele ale genului ce au stîr- 
nit de la apariție unanime a- 
precieri din partea cititorilor 
și a criticii, au fost retipărite 
de aceeași editură bucureștea- 
nă.

ras jtmta majmă
că și de viață ale salariaților. 
Așa se face că cei căre au 
participat la discuții nu au 
mai fost nevoiți să întîrzie 
asupra problemelor deja cla
rificate, orientîndu-și propri
ile preocupări spre esența ac
tivității ce va trebui desfășu
rată. In numele formațiilor 
de lucru din abataje au fost 
rostite nenumărate angaja
mente, luate cu toată răspunde
rea de brigadieri ca Titu Tea- 
cenco, Ioan Demeter, Gheorghe 
Pîșleag, loan Diaconu. Au 
fost făcute propuneri chibzu
ite îndeosebi pe un făgaș ăl 
unor interese comune salaria
ților și unității economice i 
perfecționarea forței de mun
că, ridicarea calificării cadre
lor, intensificarea procesului 
de educație socialistă a tu
turor salariaților. Inginerii 
Ion Beserman, Radu Tomes- 
cu, Gheorghe Marchiș, Iosif 
Kelemen, șefi de sectoare, 
maistrul miner Gheorghe 
Mocanu, tehnicianul Dan Zor- 
lescu și numeroși alți vorbi
tori, s-au referit', pe aria lar
gă a unei problematici com
plexe, la preocupările ce le 
au pentru continua perfec
ționare a producției și a mun
cii.

Am fi dorit o relatare mai 
amplă a acestor dezbateri. 
Dar, ceea ce ni s-a părut e- 
sențial nu a fost atît proble
matica luată în dezbatere (o- 
ricum e vorba de probleme 
pe care le întîlnim la toate 
exploatările miniere) cît ati
tudinea înaintată a colectivu
lui de muncitori, ingineri și 
tehnicieni în fața acestei pro
blematici, responsabilitatea 
manifestată pentru sporirea 
producției de cărbune și creș
terea eficienței economice a 
întregii activități.

Această' atitudine — confir
mată încă din abataje, unde 
ea se numește fapt de muncă 
— constituie garanția reușitei 
colectivului de la mina Paro- 
șeni

zul" orașelor noastre ?... Am 
stat de vorbă cu ing. Gheor
ghe Romoșan, directorul Ex
ploatării de gospodărie comu
nală, zilele trecute, nu... la 
umbră, feriți de sulițele soa
relui -’“zii, în biroul direc
torial al acestuia, ci pe stră
zile și în cartierele Petroșa- 
niului. Și-am discutat înde
lung, pe viu, în special despre 
cei ce asigură curățenia — a- 
cest atribut de necontestat al 
frumuseții orașului. „Aspecte
le negative înregistrate în sa
lubrizarea municipiului con
stituie pentru noi permanente 
puncte de plecare. Sesizările 
gospodarilor orașelor ne 
impulsionează. Nu ne mai de
ranjează, ca altădată, cînd 
lucrătorii noștri considerau că 
e de datoria locuitorilor car
tierelor să mențină și să îm
bogățească „zestrea" frumuse
ților gospodărești ale orașelor 
(absolut, datoria aceasta o au 
și în continuare — n.n.). Cău
tăm mereu noi căi de exploa
tare, soluții de satisfacere a 
unei salubrizări mai bune. Am 
împărțit, altfel, mai judicios, 
pentru lucrătorii sectorului 
salubrizării, sectoarele, străzi
le orașelor, spre a putea fo
losi mai bine utilajele, mași
nile de care dispunem, la în
treaga lor capacitate. In car
tierele mărginașe însă, pe care 
noi Ie socotim, orice s-ar zice, 
tot ale... orașelor respective, 
ne izbim de unele greutăți. 
Oamenii nu respectă locurile 
de depozitare a gunoiului me
najer, uită că au datoria să 
dispună de recipienți improvi
zați și să nu arunce gunoiul în 
stradă, unde

— In ce 
brizarea — 
terlocutorul
mașinile slabe, cu . basculante 
și compactoare (autogunoiere) 
mai eficiente. Lucrul cel mai 
important, însă, nou introdus 
și pe care îl vom extinde, este 
transportarea conteinerizată. 
Vor apare în cartiere recipi
enți noi, de mare capacitate. 
Se reduce numărul de oameni 
prinși în această îndeletnici
re, se simplifică procedeul în
cărcării..."

— Sînt în măsură cei apro
ximativ 300 de salariați ai sa
lubrității să asigure curățenia

exemplară a localităților 
noastre ?

— Incontestabil, da. In ca
zul în care sînt îndeplinite 
mai multe condiții. Și voi 
numi două, esențiale: orga
nizarea riguroasă, răspunde
rea și disciplina salariaților 
exploatării noastre, corelate 
cu spiritul gospodăresc mani
festat de către fiecare locuitor 
al orașelor noastre. Aparatul 
nostru de conducere se depla
sează zilnic în teren. Da
torită noii organizări a în
treprinderii, dispunem de o 
secție de prestări, cu tehnici
eni preocupați direct de aces
te probleme...

— Referiți-vă, în cîteva cu
vinte, și Ia curățirea prin spă
lare cu apă, a arterelor de 
circulație, atunci cînd e ca
zul, firește, cînd nu... plouă.

— Avem posibilități și în 
acest sens. Și chiar dacă nu 
am fi... ajutați de ploi, sîntem 
în măsură să satisfacem nece
sitățile. Nu numai străzile as
faltate, care „prind" ușor je
turile puternice de apă ale 
mașinilor noastre, ne stau în 
atenție. Insă, numai cu stropi
tul nu se rezolvă „treaba". 
Baza curățeniei rămîne 
măturarea nocturnă.

— Două vorbe pentru 
ce „scriu"... 
a curățeniei

— Despre 
lucrătoarelor
salubrizare aș putea să vorbesc 
mult. Avem lucrătoare care-și 
fac datoria cu un simț al res
ponsabilității rar întâlnit în 
acest domeniu. Notați cîteva 
nume : Maria Depner, Lucreția 
Neag, Maria Stan și
Dispunem, e adevărat, și 
controlori, tot „nocturni" 
recți, cu foarte bun 
ment: Ioan Baier, 
Niculescu, Nicolae
Intr-un fel arată — și acest 
lucru poate să-l recunoască 
oricine — „obrazul" orașului, 
cum îl numeați dv., dimineața 
și în alt fel seara. Afli, Ia 
orice oră din zi, punctul unde 
se desface înghețata, ca să dau 
doar un exemplu, mergînd pe 
urmele învelișurilor 
aruncate fără nici o 
jos...

— Nu sînt, cumva, 
mai multe puncte 
rești în cartiere
mici, pentru hîrtii, pe artere
le principale ?

— De acord. Ajutați de 
secțiile gospodărie ale consi
liilor populare și de asociați
ile de locatari, amenajăm noi 
și noi puncte gospodărești în 
cartiere. Acolo unde am fost 
sesizați că oamenii preferă să 
depună gunoiul, instalăm me
reu alți recipienți. Altceva 
însă, unele instituții nu mai 
apelează Ia serviciile noastre, 
ca să nu mai plătească niște 
bani, și-și depozitează gunoa- 

la
acuzîndu-ne apoi 
nu Ie ridicăm Ia 
asemenea, rețeaua 
dispune de recipi- 
aceștia n-au fost 
decît unităților de 
mare"...

tot

cei 
cronica nocturnă 
orașelor I 
conștiinciozitatea 
de noapte de la

se nimerește, 
privește salu- 
ne spune in- 

—, am înlocuit

iele în locuri nepermise. 
întîmplare, 
pe noi că 
timp. De 
comercială 
enți, însă 
repartizați 
pe „strada

„Obrazul" orașului e proas
păt. A*zi. Ca și ieri. Așa, pro
babil, va fi și mîine. Secția 
salubrizare a E.G.C.-ului s-a 
înfipt bine pe propriile-i pi
cioare și, se pare, nu se mai 
clatină. Un început bun. Pro
mițător. Locuitorilor cartiere
lor noastre Ii s-a dezvoltat 
simțul gospodăresc. Nu ne 
mai este indiferentă fața loca
lității, a cartierului, a străzii 
și blocului în care locuim. E 
bine, E foarte bine! „Cartea 
de vizită" a localității, chiar 
dacă e „răsfoită" în grabă, în 
treacăt, trebuie să respire 
prospețime, curățenie sînt doar 
preceptele unui trai civilizat, 
într-un oraș care se respectă.. 
Care începe să se respecte ’

W
O intilnire cu o sinteză u 

creației artiștilor amatori e, 
in general, așteptată cu firesc 
interes de către toți cei ce nu 
pot să nu sesizeze constanța 
in timp a unui demers artis
tic întemeiat pe rigoare, echi
libru și substanță emotivă. O 
asemenea sinteză, 
dintr-un tot aproape 
ne-a fost oferită, 
seara, de spectacolul 
CINTA, JIULE !“, prezentat de 
orchestra de muzică populară 
și soliștii Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani. O 
privire de ansamblu asupra 
spectacolului prinde in lumină 
favorabilă coordonatele unui 
peisaj artistic de prospețime și 
autenticitate, in care vibrația 
sentimentului (firește, pe o li
nie fluctuantă, avînd în vedere 
diversele trepte în „alfabetul" 
măiestriei pe care s-au situat 
cei din scenă) a putut fi ușor 
sesizată în „micro-recitalurile" 
prezentate. Orchestra de mu
zică populară, condusă cu a- 
ceeași pricepere dintotdeauna 
a profesorului Gheorghe Popa, 
a „punctat" cu clarviziune mo
mentele muzicale ale specta
colului, vădind în primul rînd 
o acuratețe tehnică anterior 
nebănuită. Acompaniamentul 
a fost susținut cu dezinvoltură, 
in conformitate deplină 
subtilitățile, diferențiate, 
transfigurare scenică ale 
liștilor. Cîteva cuvinte despre 
soliști.

Antonica Butulescu, o veche 
și mereu proaspătă membră a 
formației, s-a integrat armo
nios în efortul colectiv de scoa
tere a unui spectacol curat, în
grijit, nuanțînd plăcut melodii

alcătuitd 
unitar, 

duminica 
„CiNTA,

cu... 
de 
so-

S T
(Urmare din pag. 1)

altele, 
de 

co- 
randa-

Nicolae 
Zaharia.

acesteia, 
jenă pe

necesare 
gospodă- 

și recipienți

Pe urinele semnalelor 
critice ale ziarului

Belșug de măsuri 
șl... răcoritoare

In urma publicării în nr. 
7376 din 21 iulie a.c., a artico
lului „Răcoresc... răcoritoare
le" I.C.L.S.A.P. Petroșani ne-a 
răspuns : Toți consuma
torii ar fi bucuroși ca în lu
na august să se poată... răco
ri cu cele o sută de mii de sti
cle pepsi-cola, după care... „am 
trimis un delegat la I.I.S. „11 
Iunie" Dej, care s-a angajat 
să ni le livreze în plus".

asemenea, „Industria

Locală Petroșani s-a anga
jat să impulsioneze producția 
și să ne livreze cantități su
plimentare de citric'*. Am 
fost asigurați că nu se vor lă
sa mai prejos nici laboratoa
rele întreprinderii care vor 
lucra cu maximum de capaci
tate, astfel încît să fie majo
rată cantitatea de răcoritoa
re din producția proprie

Referitor la gheață, 
înțeles că situația așa
și nu poate fi schimbată deoa
rece cantitatea de gheață re
prezintă capacitatea 
mă de fabricație a 
mine doar, ca atît i 
gheață să fie bine

am 
este

i maxi-
I.l.L. Ră
cit este, 
gospodă-

publicului 
cele mai reprezentative 
din literatura noastră.
excelente nuvele fan
ale lui Cezar Petrescu, 

„Aranca, 
autentice

Tinerii în continuă acțiune
(Urmare din pag. 1)

fost expediate la Peștiș — 
Hunedoara, însumînd o can
titate de 14 tone.

Continuînd aceste acțiuni 
în zilele de 1 și 2 august, un 
număr de peste 40 tineri au 
participat la colectarea a 
14 000 kilograme fier vechi 
care au fost date spre con- 
sum direct secției turnătorie, 
încărcîndu-se de asemenea, 
trei vagoana cu tablă care 
au fost expediate spre oțe- 
lăriile Hunedoarei.

S-au evidențiat în aceste

acțiuni tinerii Titus Scutaru, 
Ioan Soare, Ion Crișan, Ion 
Păvălan, Ștefan Koloji, Va
leria Manta, Aurelia Ionică, 
Rozalia Bogi și alții care au 
înțeles pe deplin sarcinile 
pe care le au de îndeplinit 
acționînd cu ] 
cu simt 
Continuăm 
acțiunile cu 
șanț lung de aproximativ 400 
de metri pentru introducerea 
unei conducte principale de 
alimentare cu apă industri
ală a secției turnătorie.

promptitudine, 
de răspundere, 
în aceste zile 

săparea unui

fost
sancționat

din serviciul 
șantiere al

Vinovatul a

cercetat de 
municipiului 

, constatând 
relatate, a

Apărută în ziarul nostru 
din 13 iunie a.c., rubrica 
noastră „De pe drumuri a- 
dunate", relata abaterile de 
Ia normele de circulație pe 
drumuri publice a șoferului 
Ștefan Stoica, < 
Grupului de 
T.C.H.

Cazul a fost < 
către miliția 
Petroșani care, 
justețea celor 
sancționat pe Șt. S. cu o amen
dă de 250 lei, avertizîndu-1 
totodată în scris, că la o no
uă abatere i se va suspenda 
permisul de conducere pe 
timp de o lună.

PIERDUT ecuson nr. 4242 
și legitimație de serviciu pe 
numele Pobar Alexandru, 
eliberată de Preparația căr
bunelui Petrila. Le declar 
nule.

deose- 
fost 
cele

cunoscute aie acestor melea
guri. O prezență scenică inge
nios... temperată a etalat 
Tănase Perța, doinitor sensibil, 
cu multe disponibilități de creș
tere valorică. Interpretă de ex
cepție a melosului învăluitor, 
cu modulații fascinante, de re
ală splendoare, Veronica Cor- 
doș a apărut spectatorilor ca 
o inedită metaforă sculpturală, 
dezvăluind treptat, în micro- 
recitalul susținut, virtuți din 
plin trăite lăuntric, cu măies
trie exteriorizate. „Oșanul" 
Vasile Muj, cu excepția unor— 
întinderi inutile, a evoluat con
vingător. „Coloratura" 
bită a spectacolului a 
susținută însă de către
două soliste de la ansamblul 
„Hațegana", Viorica Brîndușan 
șl Elena Lazăr, interprete ale 
căror voci au depășit deja 
granițele județului și ale țării. 
Viorica Brîndușan, fostă com
ponentă a formației Casei de 
cultură, a „crescut" vertiginos, 
mănunchiul de melodii popu
lare oferit publicului emanînd 
parfum specific, necunoscut 
parcă și totuși atit de... pro
priu plaiurilor jiene.

Colaboratorul tarafului Ca
sei de cultură, valorosul acor- 
deonist-solist Fărimiță Lambru, 
cel mai prețios acompaniator 
al „marii doamne a cîntecului 
românesc, Maria Tănase", și-a 
trecut, spre scenă — prin su
papa unei sensibilități aparte 
— un fascicol fulminant de me
lodii lăutărești și „de pahar" 
zise întocmai ca la... origine, 
cu un acut simț al muzicii.

In te, un spectacol
agreabil, plăcut, bine constru
it, meritoriu (v. t.).

R T
seama că noul obiectiv de in
vestiții se află pe mîini bune. 
Pentru că din toate punctele 
de vedere brigada lui Arpi 
Radar — acest miner cu alu
ră de adolescent — este o 
garanție a reușitei. A unei 
reușite care se materializează 
în realizarea a circa 30 la sută 
din planul lunar de avansări 
al sectorului atunci cînd sînt

lansafi 
rapide, 
mai a 
prescrise a lucrărilor.

Așadar, o nouă lucrare ur
gentă a lost atacată de briga
da care și-a fixat ca unitate 
de măsură a vredniciei mine
rești SUTA DE METRI. Nu în
cape îndoială că nu va trece 
mult timp și bogăția abataje
lor se va revărsa pe noile căi 
subterane aflate ari în curs de 
deschidere.

In „cursa" avansărilor 
în respectarea întoc- 

termenelor și calității

întirzierile în executarea construcției
de locuințe

(Urmare din pag, 1)

cînd s-a suplimentat numărul 
de apartamente ce urmează a 
fi construite în municipiul 
nostru, în acest' cincinal. Din 
cota acordată, în plus muni
cipiului s-a hotărît ca un nu
măr de 60 de apartamente să 
fie construite în Uricani, un
de asigurarea spațiului loca
tiv pentru salariații minei 
prezenta un grad avansat de 
urgență.

Care este la ora actuală sta
diul acestor apartamente ?

După aproape un an de zi
le de la vizita conducerii su
perioare de 
ile sociale 
construi în 
abia într-o 
lucru. Sînt 
rile, pentru cele două blo
curi cu 60 de apartamente. Pe 
agenda constructorului apar 
înscrise peste 90 de zile de 
întârziere — stare la crearea 
căreia au „participat", se 
pare, în egală măsură atît 
beneficiarul cît și constructo
rul. Celor 90 de zile li 
adaugă mereu cîte una 
trucît lucrul nu cunoaște 
cidecum ritmul care ar 
tea conduce la recuperarea 
restanțelor. Dimpotrivă, se 
lucrează într-un asemenea 
ritm care determină noi res
tanțe. In tot acest timp, ce-

partid, investiți- 
p revăzute a se
Uricani se află 

fază primară de 
terminate săpătu-

se 
în- 
ni- 
pu-

grabnic recuperate !
rința permanentizării cadre
lor prin asigurarea de apar
tamente pentru mineri și fa
miliile acestora, întîrzie să 
fie îndeplinită, cu fiecare nouă 
întârziere în execuția blocu
rilor.

In preocupările pentru asi
gurarea spațiului locativ ne
cesar permanentizării cadre
lor, Centrala cărbunelui Pe
troșani și conducerea minei 
din localitate au solicitat, la 
stârșitul anului trecut, apro
barea pentru a se construi 
două baracamente în regie 
proprie, pentru satisfacerea 
unor cerințe de moment. Lă
săm deoparte faptul că apro
barea a fost acordată la re
petatele insistențe ale minei 
care a prezentat garanția că 
baraeamentele vor corespun
de și din punct de vedere es
tetic, dar remarcăm o altă 
stare de lucruri. Repetatele 
cereri adresate, la timpul res
pectiv, pentru aprobare, prin 
care era susținută t'eoria sa
tisfacerii urgente a unor ce 
rințe de moment, nu au mai 
fost confirmate în practică de 
Centrala cărbunelui și ex
ploatarea minieră beneficiară. 
Nici aceste două barăci nu 
sînt încă terminate, iar timpul 
cheltuit pentru executarea 
lor întrece orice așteptări. In
tr-un timp relativ egal, o u- 
nitate de construcții specia-

lizată ar fi înălțat cîteva 
blocuri turn. Cît privește su
ma cheltuită pentru cele două 
baracamente și aceasta ne 
conduce la o comparație, pe 
care nu o mai facem, dar so
cotim că este subînțeleasă 
de la sine.

Iată, în cîteva cuvinte, sta
diul unor /lucrări de investi
ții, și a unor lucrări executa
te în regie proprie de mină, 
într-o localitate unde cerința 
permanentizării cadrelor 
zintă totuși un grad de 
gență. Avînd în vedere 
diul întîrziat în care se 
lucrările, socotim că este 
perios necesară o activă
bilizare de forțe a constructo
rilor pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor create 
de la începutul anului. Aceas
tă mobilizare a potențialului 
unității constructoare de in
vestiții — Grupul de șantie
re Valea Jiului al T.C.H. 
și a Centralei cărbunelui 
troșani se cere cu atât 
intensă cu cît recent a 
adresat un nou îndemn
către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realizarea 
exemplară a programului de 
investiții, îndemn care pe 
fiecare șantier trebuie să fie 
privit ca o sarcină majoră a 
colectivelor de muncă.

pre- 
ur- 

sta- 
află 
to
rn o-

Pe- 
mai 
fost 

de

Școala profesionala Lupe ni
A N U N Ț A

Concurs de admitere 
toarele tiouri de școli
Școala profesională ~ curs de zi

Mecanizatori mineri
Electricieni de mină

pentru anul I la urmă

Preparatori cărbune

Liceul industrial minier
de zi

curs

— Lăcătuși de 
a 8 clase

— Lăcătuși de
10 clase

Strungari

mină — absolvenți

mină absolvenți a

Școala profesională — curs seral
— Lăcătuși pentru construcții 

metalice

înscrierile se fac zilnic în
tre orele 8—18 la secretaria
tul școlii, pînă la data de 31 
august 1973, pe baza urmă
toarelor acte :

— adeverința de absolvire 
a 8 clase sau certificatul de 
absolvire a 10 clase:

— Exploatări miniere
— Electromecanică miniera

Liceul industrial minier curs
seral pentru muncitorii din pro

ducție
Electromecanică minieră

de naștere co-— certificat 
pie legalizată ;

— fișă medicală ;
Cei de la Liceul industrial 

— curs seral pe lingă actele 
menționate mai sus vor pre
zenta și copie de pe carnetul

de muncă certificată de în
treprinderea unde este anga
jat.

Lămuriri suplimentare zil
nic la secretariatul școlii 
profesionale Isupeni — tele
fon 210.
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Plecarea la Berlin a delegației 
de partid și de stat, condusă

de tovarășul Ion Gheorghe Maurer,
care va participa la funeraliile

tovarășului Walter Glbricht
J

Luni după-amiază a părăsit 
Capitala, plecînd la Berlin, 
delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia care va participa la fune
raliile tovarășului Walter 
Ulbricht, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane.

Delegația este, alcătuită din 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, 
Vasile Vîlcu, membru al Co

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, , Vasile Vlad, 
membru supieant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în R. D. Germană.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules-, 
cu-Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț. Dumitru Popes
cu, Stefan Voite?, Miron Con- 
stantinescu, de membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului.

Erau de față Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane

la București și membri ai 
basadei.

am-

★
La aeroportul central 

Berlin,. delegația a fost 
tîmpinâtă' de Horst ' Sinder- 
mann, membru al 
Politic al C.C. al 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
Hans Lietz, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ewald 
Moldt, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D.G.

Au fost prezenți membrii 
Ambasadei române la Berlin.

din 
în-

Biroului
P.S.U.G.,

(Agerpres)

Vizita secretarului general
al O.N.U., Kurt Waldheim

(Urmare din pag. n
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Aștept ' 
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schimb de

deosebit 
am un 

vederi cu președin-

cii
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★

interes 
implu

tele Nicolae Ceaușescu, eu 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, și cu alte 
personalități din această țară. 

Doresc să mă folosesc de fi

cest. prilej pentru a adresa 
cele mai calde urări guver
nului și poporului României.

(Agerpres).

+ *
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Încheierea celui de-al X-lea 
Mondial 
și Studenților

Festival 
al Tineretului
BERLIN — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Varva
ra, transmite : Duminică,
seara tîrziu, în capitala Repu
blicii Democrate Germane a 
luat sfîrșit cel de-al X-lea 
Festival Mondial al Țineretu- 
lbi și Studenților. Cu 
țirilej a avut loc o mare 
nare la care, alături de 
peste 25 000 de delegați 
iții, au participat shte de mii 
.de cetățeni ai R.D.G. In tri
buna oficială se aflau Erich 
Honecker, prim secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph, 
președintele Consiliului 
Hfiniștri al R.D.G., alți 
ducători de partid și de 
ai R.D.G.. Roberto Viezzi, 
ședințele F.M.T.D., Dominique 
Vidai, secretarul coordonator

acest 
adu- 

cei 
stră-

de 
con
stat 
p re

Apelul celui

Mitingul de !a Hiroșima pentru comemorarea 
victimelor exploziei primei bombe atomice

al Comitetului internațional 
de pregătire a festivalului, 
conducătorii delegațiilor na
ționale participante, printre 
care și conducătorii delegației 
țării noastre, membri ai corpu
lui diplomatic.

Au rostit scurte cuvîntări 
Roberto Viezzi și Gunter Jahn, 
secretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Liber German. An
gela Davis, militantă pe tărîm 
politic din Statele Unite, a dat 
citire apelului final al festiva
lului. Adunarea din ..Marx- 
Eng-sIs-Platz" a luat sfîrșit în 
uralele mulțimii, sub cerul lu
minat de focuri de artificii.

Delegația României la cel 
de-al X-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților a 
părăsit capitala R.D.G. în 
cursul dimineții de luni.

TOKIO — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Luni a avut loc, în Par
cul Păcii din Hiroșima, un 
mare miting pentru comemo
rarea victimelor exploziei pri
mei bombe atomice, lansată la 
6 august 1945 asupra orașului 
de către forțele militare ame
ricane.

La ora 8,15 — ora la care a 
avut loc explozia acum 28 de 
ani —, miile de persoane adu
nate în parc au păstrat un 
minut de reculegere în me
moria celor 200 000 de victime 
ale bombei atomice. Primarul 
Hiroșimei, Setsuo Yamada, a

dat apoi citire „Declarației 
păcii".

El a cerut să se lărgească și 
să se intensifice mișcarea 
mondială împotriva armelor 
atomice, pentru a nu se mai 
repeta tragedia orașelor Hiro
șima și Nagasaki.

Au mai vorbit mulțimii 
Susumu Nikaido, șef al secre
tariatului cabinetului nipon, 
si reprezentanți ai orașului 
Nagasaki, asupra căruia a ex
plodat a doua bombă atomică, 
la 9, august 1945.

' A urmat ceremonia de de
punere la cenotaful atomic a 
numelor celor 2 650 de noi vic
time ale bombei atomice, i-

dentificr!■ în' ultimul an. Pe 
cenotaf sînt înscrise acum 
numele a 82 833 de persoane 
ucise de bombă și identificate 
pînă în prezent.

★

TOKIO 6 (Agerpres).. — Al
te victime ale bombardamen
tului atomic de la Hiroșima 
au încetat din viață la spita
lul orășenesc din Hiroșima în 
ultimele șase luni. Aproxima
tiv 40 la sută din numărul 
persoanelor internate pentru 
tratament împotriva maladi
ilor rezultate de pe urma bom
bardamentului atomic sîrf 
bolnave de cancer.

de-al X-lea

Evoluția 
situației 
din Cipru

Declarația Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C. din Argentina

Festival mondial al 
Tineretului și Studenților

Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a făcut, în 
cursul dimineții de luni, o vi
zită la Centrul de informare 
al O.N.U. și Reprezentanța 
P.N.U.D. din București.

In sala bibliotecii centrului 
a avut loc ,o scurtă reuniune. 
Directorul centrului a rostit o 
alocuțiune de bun venit. Răs- 
punzînd, secretarul general al 
O.N.U. a arătat că vizita sa 
la București se desfășoară în- 
tr-un _/fnoment fericit din 
punct, de vedere al destinderii 
internaționale.- Subliniind că 
la realizarea acestui curs Ro
mânia a contribuit în mod 
considerabil, vorbitorul a ară
tat că Organizația Națiunilor 
Unite își va aduce în conti-

nuare contribuția la dezvolta
rea înțelegerii între popoare, 
exprimîndu-și convingerea în 
statornicirea unei lumi a pă
cii pentru generațiile actuale 
și viitoare ale omenirii, ca 
efect al eforturilor depuse as
tăzi, în acest scop, de popoare.

Kurt Waldheim a vizitat, de 
asemenea, Centrul european 
al U.N.E.S.C.O. pentru îrivățâ- 
mîntul superior.

Tot în cursul dimineții de 
luni, Kurt Waldheim a vizitat 
Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România. Oaspe
tele și-a exprimat admirația 
față de vestigiile , istorice ce 
amintesc existența unei civi-' 
lizații multimilenare pe aces-- 
te meleaguri.

In prezența secretarului 
general al O.N.U,., Kurt 
Waldheim, luni după-amia- 
ză a avut loc festivitatea a- 
tribuirii. numelui de „Piața 
Națiunile Unite" Pieței 
Splaiului din Capitală.

In numele locuitorilor Ca
pitalei României, Dumitru 
Joița a adresat secretarului 
general al O.N.U. un căldu
ros salut.

In aplauzele celor prezenți, 
secretarul general al O.N.U. 
a dezvelit apoi placa ce in
dică noua denumire a fru
moasei piețe bucureștene.

In încheierea festivității, a 
luat cuvîntul Kurt Waldheim.

(Agerpres)
/

Convorbiri George Macovescu Kurt Waldheim
La Ministerul Afacerilor 

Externe, luni dimineață au a- 
vut loc convorbiri oficiale în
tre George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, și 
Kurt Waldheim, secretarul 
general al O.N.U.

Ii» cursul convorbirii au fost 
abordate probleme ale vieții 
internaționale actuale și creș
terea rolului O.N.U. în men
ținerea și întărirea păcii și 
securității internaționale, în 
dezvoltarea colaborării între

state, precum și cu privire • la 
contribuția activă a României 
în acest domeniu.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a o- 
ferit luni un dejun în onoa
rea secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, care face o

Reuniunea comună a Consiliului
Comandamentului Revoluției 

și guvernului libian
TRIFOLI 6 (Agerpres). — 

Luni, a avut loc la Tripoli, 
sub conducerea președintelui 
Moamer Geddafi, o reuniu
ne comună a Consiliului Co
mandamentului Revoluției 
și guvernului libian, consa
crată examinării rezultate
lor celor două runde de 
convorbiri egipteano-libiene, 
organizate duminică, în pro
blema realizării proiectatei 
uniuni între cele două țări.

Președintele Geddafi a pri
mit pe Ashraf Marawan, se
cretar pentru informații al 
președintelui Sadat și secre
tar al conducerii politice u- 
nificate egipteano-libiene, 
care a sosit duminică la Tri
poli, pentru a se alătura de
legației țării sale, Ashraf 
Marawan a înmînat președin
telui Geddafi un mesaj din 
partea șefului statului egip
tean.

MARȚI. 7 AUGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Adio Petersburg : Re
publica : Filiera : PETRILA: 
Țara sălbatică : LONEA — 
Minerul Cowboy ; VULCAN 
Pe aripile vîntului; LU- 
PENI — Cultural: Misterul 
din insula Balfe :
resc: Ancheta de la 
Excelsior.

vizită oficială în. țara . noastră. 
In timpul dejunului, desfă

șurat într-o atmosferă cor
dială, George Macovescu și 
Kurt Waldheim au rostit 
toasturi.

BERLIN 6 - Corespondentul 
Agerpres, Constantin Varvara, 
transmite : La Berlin a fost dat 
publicității apelul celui de-al 
X-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, la care 
au participat 25 000 de repre
zentanți ai tinerei generații din 
140 de țări.

Apelul relevă că participan- 
ții la Festival și-au exprimat 
răspunderea și angajamentul 
în contextul profundelor schim
bări care au loc în epoca ac
tuală. „Astăzi, dezvoltarea ță
rilor socialiste, a forțelor pro
gresiste din țările capitaliste 
și a mișcării de eliberare națio
nală limitează cîmpul de acțiu
ne al politicii de agresiune a 
imperialismului'' - arată ape
lul, care subliniază că tinere
tul lumii își va uni eforturile 
și va dezvolta colaborarea, pen
tru ca tendința spre pace și 
progres sâcial să devină ire
versibilă. In cadrul acestor ac
țiuni tineretul lumii va conti
nua
ce, 
imperialiste, a războiului 
cursei înarmărilor, pentru 
pacea și securitatea să fie a- 
sigurate in Europa și în cele-

lupta pentru pa- 
împotriva agresiunii 

și 
ca

lalte regiuni aie giobuiui, 
tru ca lumea iu pușeascu 
■nce pe caiea coexistenței 
nice, pentru ca areptui 
poarelor de a hotărî ele in
sele destinul lor sa fie recu
noscut și pentru a se garanta 
justa soluționare pașnică a 
conflictelor internaționale.

Chemînd tineretul lumii la 
lupta pentru cauza independen
ței naționale, Apelul relevă ne
cesitatea curmării colonialismu
lui, neocolonialismului și do
minației monopolurilor in ve
derea cuceririi și consolidării 
independenței politice și eco
nomice a popoarelor, pentru 
ca bogățiile fiecărei țări să fie 
puse în slujba dezvoltării na
ționale și sociale, în slujba po
porului și a tineretului. Che
marea la apătarea și promova
rea democrației și libertății cu
prinsă în Apelul Festivalului 
subliniază necesitatea respec
tării drepturilor tineretului, ast
fel incit tînăra generație să 
beneficieze pretutindeni de 
dreptul la muncă, la studii, la 
invățămint democratic, la cul
tură și odihnă și să poată par
ticipa la conducerea societății.

pen- 
,na- 
paj- 
po- •

NICOSIA 6 (Agerpres). — 
Situația din Cipru tinde să se 
complice, evoluînd, după cum 
apreciază agențiile France 
Presse, Reuter și Associated 
Press, către „un punct critic". 
La aceasta au contribuit, în 
mare măsură, răpirea de către 
forțele favorabile generalului 
Grivas a ministrului de justi
ție, Christakis Vakis, declan
șarea unui val de atentate cu 
bombe împotriva sediilor unor 
instituții guvernamentale, ale 
organelor de poliție și locuin
țelor, unor funcționari de stat, 
precum și încordarea politică 
intervenită în urma publicării, 
duminică, a „proclamației" a- 
dresate de generalul Grivas 
președintelui Makarios și po
porului cipriot.

In legătură cu răpirea mi
nistrului de justiție nu au in
tervenit elemente noi, acesta 
cOntinuînd să fie căutat 
organele de poliție.

de

PE SC U1R T
♦ Un purtător de cuvînt al 

Departamentului de Stat a a- 
nunțat, la Washington, 
S.U.A. și R.D.G. vor începe,
la 9 august, negocieri prelimi
nare în vederea stabilirii de 
celații diplomatice.

ședințele Republicii Populare 
Congo.

că

♦ La Havana a avut loc o 
conferință națională consacra
tă problemelor invățămintului. 
Delegații sosiți din toate re
giunile țării au dezbătut re
zultatele anului școlar recent 
încheiat și au stabilit sarci
nile pentru următorul an 
invățămint.

♦ La Manila s-a anunțat, 
oficial, că 91 la sută din parti- 
cipanții la referendumul națio
nal care a avut loc în Filipine, 
în zilele de 27 și 28 iulie a.c., 
s-au pronunțat în favoarea ră- 
mînerii președintelui Ferdi
nand Marcos la conducerea 
statului și după expirarea ac
tualului mandat prezidențial, 
în decembrie 1973.

de

loc
Duc

♦ La Hanoi au avut 
convorbiri între Ton 
Thang, președintele R.D. Viet
nam, și Marien N’Gouabi, pre-

La Lima a fost dată pu
blicității o declarație prin 
care Confederația Generală a 
Oamenilor Muncii Peruani 
(C.G.T.P.) își exprimă adeziu
nea față de pozițiile exprima
te de președintele Juan Ve
lasco Alvarado în mesajul a- 
dresat națiunii cu prilejul a- 
niversării Zilei naționale.

■ « • • • • •••■••*(

17,30

18,00
18,05

Muncito- 
hotel

Buletin de știri ; 5.05 
zori de zi ; 5,20

5,00
Melodii în
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
5,50 Muzică Ușoară ; 6,00- 
8,08 Radioprogramul dimi
neții ; 8,08 Matineu muzical ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 la

niictolon. meh’.iui prefarată ; 
9,00 Buletin de știri; 9,30 
Atlas cultural; 9,50 Muzică 
ușoară ; 10,00 Buletin de
știri; 10,05 Itinerar folcloric- 
muzical; 10,30 Opereta „Vă
duva veselă"; 11,00 Buletin
de știri; 11,05 Mici piese ins
trumentale; 11,15 Melodii de 
Nicolae 
Cîntecel? 
Discul
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 14.00 Compozitorul 
săptăminii-Claudio 
verdi ; 14,40 “
folclor ; 
operete 
zică de 
jurnal; 
iului
Știința la zi;
săptămînii: 17.00 In ritm de 
marș; 17,10 Pagini din bpe- 
re; 17,30 Interpret! de mu
zică populară ; 18,00 Orele 
serii ; 20.00 Zece melodii
preferate ; 20,45 Consemnări ; 
21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24.00 Buletin de știri ; 
0,03-5,00 Estrada nocturnă.

Kirculescu ; 11,30 
eliberării ; 12,00

zilei ; 12,30 Intilnire

Monte- 
Prelucrări de 

: 15,00' Fragmente din 
românești; 15.30 Mu- 
estradă ; 16.00 Radio- 
16,15 Virtuoși ai na

și taragotului; 16,30 
16.35 Cîntecul

10,00
10,05

10.45

11,05

12,25

12.55

13.05

BUENOS AIRES 6 .(Ager
pres). — Comitetul Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Argentina a 
tații o declarație 
dresează un apel 
țelor patriotice și
de a riposta încercărilor im
perialismului de încălcare a 
suveranității naționale a țării.

dat publici- 
prin care a- 
tuturor for- 
democratice,

„Comuniștii din Argentina, se 
spune în declarație, sprijină 
hotărîrea Camerei Deputaților 
și a Senatului cu privire, la 
necesitatea de a declara 
■persona non grata» pe însăr
cinatul cu afaceri al Statelor 
Unite la Buenos Aires, Ma’ 
Vence Krebs“.

Lansarea stației automate
sovietice „Marte-61

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
In Uniunea Sovietică a fost lan
sată stația automată interplane
tară „Marte-6". După cum re
latează agenția TASS, scopul 
lansării constă în studierea pla
netei Marte și a spațiului cos
mic înconjurător. In afara apara-

furii sovietice, la bordul statui 
automate au fost instalate și a- 
parate franceze destinate studie
rii în comun de către specialiștii 
celor două țări a radiațiilor so
lare, caracteristicilor plasmei so
lare și razelor cosmice.

Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei : Enig
mele de la Adam — 
Clisi. Itinerarii geogra
fice : Delta Dunării.
Telex.
Teleenciclopedia (re
luare). Corăbii cu pîn- 
ze. Transporturi.
Aripi.
Selecțiuni din Festi
valul de muzică ușoa
ră de la Split (R.S.F. 
Iugoslavia)

Telecinemateca pen
tru copii (reluare) „A- 
tenție. broasca țestoa
să,,
Bijuterii muzicale.

52 de inițiative în 52 
de săptămîni (reluare). 
Telejurnal.

16,000 „Trofeul Tomis" la 
volei masculin : Româ-

Redacția ți administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon i 1062.

Prima activitate extravehiculară 
Skylab-2“
tpmelor și sistemelor de de
presurizare; aștronauții Owen 
Garriptt și Jack Lousma au 
efectuat, luni, prima activita
te extravehiculară a misiunii 
„Skylab-2". Scopul principal' 
al acestui punct din program 
a fost instalarea unui nou scut 
termic deasupra laboratorului 
spațial. Primul a ieșit în spa
țiu Jack Lousma. după care 
cei doi astronauți au instalat, o 
rețea metalică, formată din 
22 de tuburi, și au întins dea
supra ei un înveliș din mate
rial plastic acoperit cu alumi
niu, alcătuind un nou strat 
protector în fața radiațiilor 
solare.

t ’"*• 
••a misiunii

HOSTON 6 (Agerpres). — 
Cu o întîrziere de o oră și ju
mătate față de programul pre
văzut, datorată întreruperii 
contactului radio cu centrul de 
control de la Houston și ufiei 
verificări suplimentare a cos-

JJ

Faptul divers

artă a lui Pablo Picasso

nașterea jocurilor

Teoria unui cronicar Colecția de obiecte de

sportiv ljbajnez privind

KIGALI 6 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Ruan
da, Juvenal Habyalimâna, a 
anunțat formarea noului ca
binet ruandez. din care 
parte 13 membri.

Juvenal Habyalimana, 
a preluat puterea la 5 
înlăturîndu-1 pe fostul șef al 
statului, Gregoire Kayibanda, 
și-a asumat funcția de prem'®r 
și pe cea de ministru al apă
rării.

Referindu-se la politica ex
ternă a noului guvern, 
ședințele Habvalimana a de
clarat că vor fi respectate toa
te acordurile și tratatele în
cheiate cu celelalte țări și cu 
organizațiile internaționale.

fac •

care 
iulie,

ure-

( olimpice

20,45

21,40

nia-Bulgaria. 
misiune directă 
la sporturilor 
Constanța.
Curs de limba rusă. 
Recapitulare (5). 
Telex.
Moment folcloric cu 
Ștefania Stere.

18,15 Steaua polară. Emisi
une de orientare șco
lară și profesională. 
Calificarea la locul de 
muncă.

Trans- 
din sa
de la

22,00
22,30

ință.
Seară de teatru : „Io, 
Mircea Voievod" — de 
Dan TSrchilă.
Al IX-lea Festival na
țional de folclor de pe 
litoral.
24 de ore.
Gala maeștrilor : Mi
hail Arnăutu.

de pe aeroportul
Atena

BElRUT 6 (Agerpres). 
Jocurile feniciene. au 
naștere cunoscutelor j___
olimpice de tradiție greceas
că, afirmă. în teza sa de 
torat. Labib Boutros, un 
nicar sportiv libanez 
nind de la ipoteza că 
nicienii

i dat 
jocuri

PARIS 6 (Agerpres). — 
Pablo Picasso a lăsat în ur
ma lui o colecție atît de nu
meroasă de lucrări proprii, 
achiziționate sau primit0 ca
dou de-a lungul anilor, incit 
notarii și exnertii mi ajuns, 
la cît°va luni de la moartea 
pictorului, abia la jumătatea 
inventarieri’ lor. -ontinuînd 
să lucreze într-un adevărat 
munte d? iphlouri. sculpturi 
si alte obiecte de artă.

(Agerpres). — Pe 
internațional din 

duminică 
atentat co-

18,45

19,15

19,20

19,30

20.00

20.05

Reportaj la 
val. Zilele 
tîrgumureșene.

Publicitate.

un festi- 
muzicale

1001 de seri. „Prințesa 
de Mac".

Telejurnal. In cinstea 
marii sărbători.

Cîntecul săptămînii : 
„Pentru fetele din ța
ra mea"

Universitatea T.V. Is
toria civilizațiilor : 
sfîrșitul civilizației ro
mane (1). Dicționar po
litic : Alimentație. Ști-

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani 
grade Paring 18 grade.

Minimele : Petroșani 
grade ; Paring 18 grade.

în
de

27

11

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea con
tinuă să fie frumoasă și căl
duroasă. Pe versanții Parân
gului' vor cădea averse sla
be de ploaie, izolat însoțite 
de descărcări electrice.' Vîn- 
tul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic.

ATENA 6 
aeroportul 
Atena a avut loc, 
după-amiază, un 
mis de două persoane, înar
mate cu automate și grenade, 
împotriva pasagerilor care ur
mau să se îmbarce 
on al companiei 
TWA, cu destinația 
Cu cîteva minute i 
pe același aeroport 
un avion al companiilor ame
ricane în direcția Tel Aviv. In 
timp ce erau supuși controlu
lui obișnuit al bagajelor, cei 
doi teroriști au aruncat patru 
grenade de mină în sala de 
tranzit a aeroportului, în care 
se aflau numeroși pasager’. 
Trei persoane (cetățeni ame
ricani), printre cane u tînără 
de 20 de ani, au fost ucise, iar 
55 de persoane au fost'rănite. 
Autorii atentatului au luat 20 
de ostateci dintre 
dar, după tratative, s-au pre
dat poliției. Organele de po
liție au arestat și alte persoa
ne suspecte ae p« aeroport. 
Ancheta continuă.

pe un avi- 
americane 

New York, 
înainte, ■ de 

decolase

pasageri,

doc- 
cro- 
Por- 

fe- 
—- care au pătruns,

în secolul al XVI-lea. î.e.n , 
în Grecia, sub conducerea 
lui Kadmous — au impus 
locuitorilor din această re
giune sistemul lor de viață, 
religia și „riturilt fondate 
pe expresia corporală". La
bib Boutros s-a străduit, să 
aducă și o serie de probe 
arheologice în sprijinul teo
riei sale. La i'yt j 
de nord a Feniciei 
ța Insulei Rhodos 
descoperit ruinele 
chi „oraș olimpic” 
din sec. al XII-lea , 
re păstrează sistemul de as
tăzi de organizare a terenu
rilor sportive în cadrul o- 
limpiadelor.

In altă localitate din re
giune. la Amrit, Labib Bou-

’ ” unui
struc-

pe coasta
— in fa-
— el a 
unui ve-

’ .. datînd 
î.e.n., ca-

tros a regăsit ruinele 
stadion identic prin 
tură, cu cele grecești.

Potrivit, tezei lui 
Boutros, festivalurile.- spor
tive. făcînd parte din pro
cesiunile religioase, s-au năs
cut' în Fenicia la mijlocul 
mileniului 2 î.e.n. Ele stau 
si astăzi la baza jocurilor o- 
limpice țfls

Labib

A făcui

și la

apel la... arici

porci spinoși

fi (Agerpres).ROM t
Administrația parcurilor și- 
grădinilor publice din Roma 
a botărît să facă apel la... 
arici și la noroi spinosi -pen
tru a face fată înmulțirii a- 
larmante a viperelor 
fa tea ofc-nă. Sîmbătă. o 
neră a fost descoperită în
tr-un apartament situat. la 
etaiul 4- al unui imobil. ■ iar 
o alta >n localul unei școli 
elementare.

Mărirea considerabilă a 
numărului acestor reptile, 
nu numai la Roma, dar și 
în alte zone ale Italiei, este 
explicată de Specialiști prin 
eliminarea nerațională a 
dușmanilor naturali ai aces
tora — aricii și' păsările ră
pitoare. In orașe, această si
tuație se datorează și faptu
lui că numeroase grădini nu 
mai capătă îngrijirea necesa
ră.

în Ca
vi -
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