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In cinstea marii sărbători a Eliberării 
angajate plenar pentru a realizatoate colectivele

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Răspunzînd vibrantei chemări a secretarului general 

al partidului, constructorii Văii Jiului
au hotărît să lucreze în

pentru recuperarea
zilele de 23 și 24 august 
rămînerilor în urmă

I

In lumina chemării adresate constructorilor de către se
cretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ia ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C'.R. din 2 au
gust a. c. și preluind inițiativa constructorilor din Capitală, 
colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri de pe șantiere
le de investiții din municipiul nostru s-au angajat să lucreze 
normal in zilele de 23 și 24 august, precum și în duminicile 
care au mai rămas din această 
tanțelor și realizarea în ter
men a obiectivelor.

ȘANTIERUL I. L. II. S. 
Livezeni, colectiv care în pe
rioada trecută din an 
realizat și depășit lună 
lună sarcinile de 
ducție, pătruns de 
pundere și conștient 
contribuția ce trebuie 
și-o aducă Ia dezvol
tarea economică și socială a 
Văii Jiului a hotărît ca în această lună să adauge 
pozitive de pînă acum un volum suplimentar de producție.

Pe șantierele construcțiilor de locuințe, duminică, 12 au
gust, constructorii GRUPULUI DE ȘANTIERE AL T.C.H. 
s-au aflat la posturile unei zile obișnuite de lucru, angrenați 
plenar în activitatea de recuperare a rămînerilor in urmă 
înregistrate pînă acum Ia unele din blocurile în execuție, 
pentru intensificarea ritmului de muncă pe șa.itiere. Au fost 
prezenți muncitori din brigăzile conduse de Ioan Gviirgy și 
Dumitru Ardeleanu, la Petrila, Dumitru Roșu, Francisc Bajo, 
Gheorghe Neagoe și Costache Maftei, Ia Petroșani, Nicolae 
Căplescu, Ia Vulcan, Tudor Sandu și Constantin Ninculescu, , 
la Lupeni, ca și alte formații ale tuturor punctelor de lucru.

lună pentru recuperarea res-

INVESTIȚIILE VĂII JIULUI
și-a 

de

realizărilor

o
o

Constructorii și montorii ȘANTIERULUI T.C.M.M. au 
fost, de asemenea, la datorie. La Livezeni, Aninoasa, Lonea, 
Vulcan, pretutindeni unde există obiective industriale de 
predat, ziua de duminică a cunoscut forfota vie a muncii. 
Și acest colectiv s-a angajat ca prin lucrul suplimentar în 
duminicile și zilele de sărbătoare ale acestei luni să recupe
reze din rămînerile în urmă spre a putea îndeplini sarcinile 
de plan anuale în vederea «redării Ia timp și Ia parametrii 

funcționali preconizați toate 
obiectivele industriale plani
ficate să intre în producție 
în trimestrul III și IV.

Aceeași animație — a unei 
zile obișnuite de muncă — 
a fost duminică pe defileul 
Văii Jiului, la tttnelele Bănită 
și în alte părți unde construc
torii ȘANTIERULUI 71 C.F. 
PETROȘANI au de grăbit obi
ective prin care se va realiza 
liniei ferate electrificate Tg.apunerea la timp în funcție 

Jiu — Simeria.
Laolaltă, muncitori, tehnicieni și ingineri de pe șantie

rele de investiții ale municipiului, au hotărît să depună efor
turi susținute în această lună, să facă dovada unui plus de 
dăruire și participare pentru a asigura îndeplinirea cores
punzătoare a sarcinilor de plan pe 1973, anul hotăritor pen
tru îndeplinirea actualului cincinal Înainte de termen. Este 
răspunsul entuziast și hotărît al constructorilor din toate 
unitățile Văii Jiului la vibrantă chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată constructorilor de a-și spori e- 
forturile pentru realizarea în termenele stabilite a obiective
lor de investiții.

Printr-o strînsă colaborare
între beneficiar $i constructor

Se pot recupera
grabnic restanțele

Chemarea adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cons
tructorilor de pe șantiere, 
muncitorilor din industria 
construcțiilor de mașini, mun
citorilor din industria mate
rialelor de construcții de a-și 
concentra eforturile in perioa
da care urmează spre recupe
rarea restanțelor și realizarea 
integrală a planului de inves
tiții și producție, își găsește 
concretizarea, Ia mai puțin de 
o săptămînă de la ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P;C.R„ în îmbunătățirea rela
țiilor de colaborare dintre e- 
xecutantul unei însemnate 
părți din obiectivele industria
le care se construiesc în Valea 
Jiului — Șantierul T.C.M.M. 
Petroșani și beneficiarul lor 
—: Centrala cărbunelui Petro
șani.

Ca urmare a unei ședințe 
comune de lucru a acestor doi 
factori, ținută recent, la care 
s-a precizat necesitatea intră
rii grabnice în funcțiune, în
că din această lună, a unui 
mare număr de obiective ne
cesare unităților miniere din 
bazin, și după angajamentul 
pe care și l-au asumat cons
tructorii și monturii cu prile
jul adunării generale a oame
nilor muncii care a avut do 
curînd loc. luna august a fost 
declarată lună a predărilor de 
obiective.

Tată un număr de lucrări 
cuprinse in planul comun de 
acțiune a căror 
realiza pînă la 
luni : stația de 
Petrila (termen 
august 1973), instalația de ex
tracție puț auxiliar și evacua-

predare se va 
finele acestei 

compresoare 
Ho predare 25

re steril Livezeni, (ambele în 
15 august), stațiile de ventila
toare Piscu — Aninoa- 
sa (15 august'), con
ductele de epurare a ape
lor de mină, la Vulcan și Ani- 
noasa (25, respectiv, 30 au
gust) ctc.

Dovezi pozitive ale conlu
crării dintre executant și be
neficiar există deja după nu
mai o săptămînă de lucru, 
ele concretizîndu-se în ritmul 
de muncă neobișnuit de in
tens înregistrat la unele obiec
tive ce urmează a fi predate. 
De pildă, la amplificarea sta
ției de compresoare de Ia 
mina Lonea, lucrările de mon
taj s-au încheiat pînă acum, 
iar instalația funcționează, 
ceea ce a Îngăduit să fie trans
ferate efectivele de muncitori 
la alte obiective, în timp ce 
specialiștii minei suprave
ghează mersul instalației, e- 
fectuînd operațiile finalizatoa- 
re.

La Livezeni, instalația de 
extracție, de la puțul auxiliar 
este în recepție. Ne-am putut 
concentra astfel efectivele la 
lucrările de montaj ale celor
lalte obiective de la Livezeni ■ 
— unde trebuie predate in a- 
ceastă lună 11 obiective. Am 
putut spori efectivele de aici 
(cu echioe de mentori dintre 
cele mai vrednice și pricepute 
ale șantierului, între care cele . 
conduse de Constantin Lai, 
Remus Băcilă și Eugen Somo-

Ing. Constantin STANCIU 
șef serviciu producție al șan

tierului T.C.M.M.
(Continuare in oag. a 3-a)

Sectorul IV al minei Lupeni 
în fruntea întrecerii

Pe parcursul anului, citi
torii au întîlnit in mai mul
te rînduri relatări i despre 
munca plină de pasiune și 
dăruire depusă în întrecerea 
socialistă de colectivul sec
torului IV al minei Lupeni, 
pentru sporirea producției de 
cărbune cocsificabil.

Analizînd rezultatele bune, 
obținute de sector, în reali
zarea tuturor indicatorilor 
de plan în primul semestru 
al anului, adunarea generală 
a reprezentanților salariați- 
lor l-a declarat sector evi
dențiat în întrecerea socia
listă.

Din rezultatele înregistra
te de colectivul sectorului în 
prima jumătate a anului .sînt 
semnificative depășirea pla
nului producției de cărbune 
cu 6 500 tone și a lungimii 
lucrărilor de pregătire cu 
13,5 ml. Aceste realizări se

La cea mai 

înaltă

cotă

a produc

tivitătii»

muncii
Echipa de electricieni con

dusă de comunistul Emilian 
Burnas a realizat în luna iulie 
cea’ mai înaltă cotă a produc
tivității muncii de pe întregul 
șantier al T.C.M.M. Lucrînd 
la instalația de forță și lumi
nă a obiectivului sortare- 
spălare de la modernizarea 
preparați ei Lupeni, valoarea 
muncii prestate de fiecare 
muncitor în parte a fost de 
peste 80 000 lei/lună.

Pentru membrii formației 
de lucru aceasta a însemnat o 
creștere considerabilă a cîțti- 
gului realizat în luna trecută, 
iar pentru întregul colectiv, 
rezultatul lor s-a. concretizat 
în recuperarea integrală a ră- 
mînerii în urmă, cumulată în 
prima jumătate a anului, la 
operația respectivă. De remar
cat că ritmul de muncă în
registrat și în prima decadă a 
lunii august de către echipa 
condusă de Burnas este ace
lași ca și în luna precedentă.

Casele noastre, florile noastre... Foto ; N. MOLDOVEANU

De Ziua minerului sărbătoare...
cit e Valea Jiului

La „Brazii“
Vulcanului

Aflat ' într-un cadru ambi
ant deosebit de plăcut, locul 
de agrement „La Brazi" — 
pentru amenajarea căruia e- 
dilii Vulcanului merită 'toate 
laudele — a cunoscut dumi
nică, încă de la orale "dimine
ții, o mare afluență de'cetă
țeni. veniți aici- împreună cu 
familiile lor, pentru a petrece 
de Ziua minerului cîteva :ore 
în mijlocul naturii. Pe pajiș
tile din jurul lizierei de coni
fere se aflau -numeroase gru
puri de oameni, în mijJo.cul 
cărora am recunoscut pe.cîțiva 
dintre minerii de frunte ai 
exploatării miniere ■ Vulcan. 
Mihai Djidescu,. șef de. brigadă 
la sectorul I, cu o parte din 
bFtacii săi, erau îiTi|!>rduhă cu 
familiile : Gheorghe Sava, șef 
de schimb, Vasile Sava, mai
stru rpingr, . Andrei, Dit, miner,
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In luncă,

ce

Soare, mult soare, din a- 
bundență, „comandat" parcă 
special în. Valea noaștră — 
pentru sărbătoarea celor 
lucrează în adîncuri., Pe es
tradă, la Tulipan, și-au. început 
acordurile alămurile, fanfarei 
din Aninoasa. Izul de mici la 
grătar împînzește lunca, se 
aud urări de sănătate , la tof 
pasul. Sa întîlnesc ortacii din 
Aninoasa cu cei de la Dîlja, 
formațiile artistice.din Iscrpni. 
și Aninoasa pun , amprenta 
bunei dispoziții și totul se îm-

la Tulipan
unele obiceiuri la astfel de 
sărbători.

Comunistul Iosif Peter care 
a lucrat „numai" 32 de ani la 
mină la .Aninoasa ne-a spus :

— Parcă-mi pâre rău că am 
luat pensia. Dar cu toate as
tea, mă simt încă miner și nu 
scap niciodată sărbătoarea mi
nerească. Vreau să compensez 
acum zilele care ar fi trebuit să 
le sărbătorim acum 30 de ani, 
cînd,- știți • bine cum 
distra minerul...

I-am întîlnit și pe

se putea

minerii

Pe estrada de la Tulipan, revărsare de melodii.

sectQr.pl ■III,- IosiL-Costea, șef; 
echipă’’sectorul IV. Erau cu 
toții mulțumiți de felul cum 
organizatorii serbării cimpe- 
nești de - aici și-au / onorat pro- 
misiunile. Și în .sunetele unei 
muzici' de promenadă, execu
tate de fanfara orașului, mi
nerii închinau un pahar de 
bere în cinstea succeselor do- 
bîndite pe frontul cărbunelui, 
ca și pentru izbînzile viitoare..

Constantin

iulie la Fabri- 
Livezeni , este

Sălăjean, 
Constantin 
mai activi 
— Petru

Ion 
Ni- 

mai- 
Am-

con-

de plan și

4-a)

Iosif DAVID

Patrioții khmeri continuă ofensiva in jurul Pnom 
Evoluția stațiilor interplanetare sovietice din seria 
Faptul divers pe glob.

Penhului. 
„Marte".

Lucrările Conferinței organizațiilor femeiloi din Europa cu 
privire la cooperare și securitate.
Partidele comunist și socialist din Chile sprijină noul guvern 
format de președintele Allende.

Conferința Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiu
nile Unite.

datoresc, în principal, creș
terii productivității muncii 
la toate genurile de lucrări.

Evidențiem și cu acest pri
lej cele mai bune brigăzi de 
la abatajele frontale — con
duse de minerii Petre Con
stantin, Erou al Muncii So
cialiste, Ion 
Solomon și 
chita — cei 
ștri mineri
bruș și Dănilâ Gașpar 
sprijiniți permanent de 
ducerea sectorului prin șeful 
de sector — inginer Grigore 
Popescu — și secretarul or
ganizației de partid, tehnici
anul Alexe Furdui.

Experiența și exemplul co
lectivului sectorului IV con
stituie un imbold pentru în
tregul colectiv al minei Lu- 
peni de a redresa producția, 
de a se mobiliza pentru ob
ținerea unor rezultate din 
ce în ce mai bune.-

Alimentația publică a fost 
de această dată Ia înălțime. 
Celor veniți Ia acest loc de 
agrement, prin cele 8 puncte 
de desfacere a berii și 7 pen
tru mîncăruri, li s-au oferit 
28 500 sticle bere, peste 4 000 
de mici, cantități apreciabile 
de grătare și cîrnăciori, 1000 
sticle de vin, răcoritoare, în
ghețată, produse de patiserie 
și cofetărie etc.

Pe estrada amenajată aici, 
artiștii amatori de la -. clubul 
sindicatelor din Vulcan au ; 
oferit publicului un reușit pro- .

bracă într-o atmosferă cu a- 
devărat sărbătorească.

Printre cei mulți aciuați la 
iarbă verde, întîlnim trei fa
milii de mineri de la mina 
Dîlja : brigadierul Petru - Scre- 
deanu, artificierii Victor 

: Ghergheșcu și Dobre Dumitra- 
na- care .spuneau anecdote. ' 
Buna dispoziție le era justifi- 

: cată de fapt. Realizarea cu 
succes. â angajamentelor con-

■ stituiau motive certe de bucu-
■ rie. Și de mîn'drie.

Tînărul miner
Ruta, din brigada condusă de 
fratele său,’Vasile Butai de la 
aceeași mină,' împreună cu 
rudele și nepoții, fac mare 

! haz pe seama mecanicului 
Vasile Dîrme, invitatul lor, 

I care nu era la curent însă cu
n

peste plan
Bilanțul lunii 

ca de oxigen 
rodnic : au fost produși , și 
furnizați unităților miniere 
din Valea Jiului și altor bene
ficiari din țară, 4790 metri 
cubi oxigen industrial peste 
prevederile de plan. Bine a 
muncit serviciul de prestații 
care a realizat o depășire a 
planului valoric cu 18 000 lei.

La realizarea acestor suc
cese a contribut, întregul co
lectiv, din rîndul căruia a- 
mintim pe meseriașii Pet'rică 
Burlec, Bărăiac Rusu, Mihai 
Pir.ju, Aurel Mureșan, tehni
cianul principal Gheorghe Va
lea și alții.

Dăruire în munca, succese
Ca urmare a activității in

tense desfășurate, colectivul 
de muncă al Fabricii de in
dustrie locală Petroșani, cin
stește ziua de 23 August cu 
noi și importante succese. Va
loarea producției globale 
primele 7 luni ale anului 
fost depășită cu 900 000, 
aceea a producției marfă 
1 400 000 lei.

Grija față de creșterea ran
damentelor instalațiilor și fo
losirea tot mai bună a capa
cităților de producție a dus la 
depășirea productivității 
nificate cu 2 la sută.

Realizarea și depășirea 
cinilor d-e producție pe 7 
și îndeplinirea în aceeași 
rioadă a angajamentelor anu-

pe 
a 

iar
cu

pla-

sar- 
luni 
pe-

ale luate în întrecere, au creat 
condiții favorabile pentru rea
lizarea indicatorilor econo
mici. Bunăoară, pe seama re
ducerii cheltuielilor la mia.de 
lei producție marfă cu 19 lei, 
reducerea prețului de cost al 
produselor cu 1,6 la sută, s-au 
obținut economii în valoare 
de 198 000 lei. Beneficiile de
pășesc cu 100 000 lei sarcina 
de plan.

La aceste succese au con
tribuit toate secțiile din ca
drul industriei locale, în mod 
deosebit confecții — 
tîmplăria Livezeni, 
Maleia și Gambrinus 
de răcoritoare. >

Colectivul secției 
fecții — textile de

a realizat planul de export pe 
7 luni în proporție de 145,2 
la sută creîndu-se astfel con
diții ca prevederile anuale de 
export să fie îndeplinite încă 
în luna septembrie. Cariere
le au exploatat și expediat, în 
aceeași perioadă, cu 1 800 metri 
cubi agregate de carieră mai 
mult decît sarcinile de plan.

Realizările obținute de co
lectivele de muncă din indus
tria locală dovedește hotărî- 
rea acestora de a-și înfăptui 
exemplar sarcinile
angajamentele, de a da pro
duse de calitate și la un preț 
de cost cît mai scăzut.

textile, 
carierele 
și secția

de con- 
exemplu,

Ionel ȚABREA
r , ; *

(Continuare in pag a 3-a)

Maxim Vasile din brigada lui 
Haralambie Negrea, de la 
mina Aninoasa, sectorul Li
vezeni, pe șeful de schimb 
Gheorghe Matei, din brigada 
lui Mihai Tira, de la aceeași 
mină, toți veseli. In ochii bri- 
,gadierului Vasile Mereuță de 
ș la mina Aninoasa, care veni

se cu familia, am văzut, ca 
niciodată, atîta seninătate ca
racteristică acelor -care, după 
încleștarea cu stînca neagră, 
acolo în adine, unde privirea 
devine dură, scrutătoare, la 
ziuă șj. în asemenea zile de 
sărbătoare minerească, această 
privire, acești ochi devin 
blînzi și calzi ca o filă de 
basm.

Ion LICIU

PORI
< Jiul - „U‘‘ Craiova 1-1 

< Bogat program de acțiuni 
sportive de masă dedicate 
Zilei minerului < Știința Pe
troșani a pierdut la Strehaia, 
Minerul Lupeni la Drobeta 
Turnu Severin (fotbal, divizia

cuerea noului an 
școlar

Zugrăvirea și vopsirea să
lilor de clasă, a tuturor spa
tiilor destinate desfășurării 
procesului de învățămînt de 
la,Liceul-de cultură generală 
Petroșani, sînt terminate.

Lucrătorii sectorului E.G.L. 
au făcut lucrări de bună ca
litate.

Tineri in excursie
Peste 30 uteciști de la E.M. 

Lupeni, au petrecut sărbățoa-

rea minerilor într-o.frumoasă 
excursie organizat^ prin 
B.T.T., filiala Petroșani. Tine
rii, au luat contact cu fru
moasele peisaje scăldate de 
apele Dunării, cu realizările 
oamenilor muncii din. jude
țul Caraș-Severin. Printre 
altele, au fost vizitate orașele 
Orșova și Turnu Severin, ca
re oferă oaspeților,, ne
numărate puncte de atracție.

„Nici jumătate nu-i 
glumă**

Forma/ia teatrală a Clubu
lui tineretului „Siculus" din 
Odorheiul Secuiesc prezin
tă azi, 14 august (la orele 17 
și 20), la Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
două spectacole cu comedia 
muzicală maghiară „Fele se 
treia" („Nici fumătate nu-i 
glumă"). Spectacolul e antre
nant, dezvolt ind gluma bu
nă și hazul irezistibil...

La colectare de fier 
vechi

Colectivul Atelierului de 
zonă C.F.R. Petroșani, a efec
tuat 800 de ore de muncă 
patriotică prin care s-au 
colectat și predat la I.C.M. 20 
tone de fier vechi și 5 tone 
de fontă. Toți membrii colec
tivului au executat lucrări 
de amenajare a halei de ma
șini și de înfrumusețare a u- 
nității.

sectQr.pl
mia.de
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U Craiova 1-1

Scurte
știri
® Record național 

doborît
in sala de sport a 

Minerul Lupeni, cu prilejul 
întîlnirii internaționale de 
haltere dintre echipa locală 
și o formație redutabilă din 
Szombathely (R.P. Ungară), 
tînărul sportiv maghiar 
Horvath Ianos a doborît re
cordul național de juniori 
al țării sale, la stilul smuls, 
cu 102,5 kg. Dragomir Cio- 
lostan de la Minerul Lu
peni nu s-a lăsat mai pre
jos, egalînd... recordul ma
ghiar, în aplauzele specta
torilor localnici.

Dacă, în minutui 56, Kozsnai...

® Ținta principală — 
promovarea în A.
Rugbiștii de la Minerul 

Lupeni (divizia B), și-au re
luat, de cîteva zile, antre
namentele în /ederea nou
lui sezon. Lotul a fost mult 
lărgit. Cei ce, în ultimii 
ani, nu au abdicat nici un 
moment de la ideea promo
vării în primul eșalon rug- 
bistic al țării, își Pro; 
pun, sub conducerea unu» 
nou antrenor, Marian Ata- 
nasiu, ca țel principal al a- 
nului — marele salt în A. 
Succes !

///£/
mtmui

program 
de acțiuni 
sportive 

de masă 
dedicate

Se pare că, în „sistemul11 
meciurilor pe care, anual, di
vizionara noastră A, Jiul Pe
troșani, le dispută „acasă11, pe 
propria arenă, partida cu Uni
versitatea Craiova tinde să 
capete, din ce în ce mai mult, 
un... statut aparte. „Origina
litatea11 acestor dispute, des
fășurate în genere sub semnul 
unui echilibru aproape perfect, 
provine — considerăm — din 
cantitatea mare de simpatii pe 
care-o polarizează echipa din 
Bănie la Petroșani, din spec
taculozitatea și dîrzenia cu
care-și apără șansele cele do
uă echipe... vecine. Nici de
această dată, partida inau
gurală a noului campionat, 
nu și-a dezmințit renumele, 
începutul de tradiție. Ca 
obicei, meciul a atras în 
bunele stadionului „Jiul" 
o fațadă frumos înnoită) 
record de spectatori (aproxi
mativ 10 000). Ambianța des
tinsă din tribune a favorizat, 
în genere, spectacolul fotba
listic, cele două „tabere11 în- 
curajînd frenetic pe „artiștii 
gazonului11, împărțind cu dăr
nicie aplauzele lor fazelor in
genios concepute de ambele 
părți.

Fără a se caracteriza prin- 
tr-o dîrzenie excesivă (cum 
s-a întîmplat în meciul din re
turului campionatului trecut), 
partida a satisfăcut, ca spec
tacol, pretențiile celor ce-au 
populat tribunele, înscriindu- 
se în limitele a ceea ce, de o- 
bicei, numim, „meci specific 
de campionat". S-a jucat cu 
hotărîre, într-un ritm alert, 
cu faze spectaculoase la ambe
le porți, s-a făcut risipă de 
energie. Privit prin prizma 
perioadelor de dominare, a 
echilibrului de forțe care a 
planat îndelung deasupra jo
cului celor două combatante 
și a ocaziilor de gol irosite, 
rezultatul final ne apare echi
tabil. Analizată, însă, de pe o 
poziție ceva mai... subiectivă 
(cea a suporterului local, care 
„vede" ceva mai clar ocazi
ile gazdelor) partida trebuia 
să dea cîștig de cauză Jiului. 
De ce ? In primul rînd, pen
tru că, în prima repriză — 
în care oaspeții au deschis sco
rul (în min. 29, autor Oble- 
menco), spre consternarea su
porterilor echipei locale, con- 
trolînd mai bine, la un mo

de 
tri- 
(cu 
un

ment dat, mijlocul terenului, 
unde Niță, Bălăci și Strîm- 
Deanu acționau cu multa ue- 
zinvoltură — și, în special, 
după egalare (Ștocker, min. 
36) în a doua, cînd inițiativa 
a trecut totalmente de partea 
echipei lui Traian lvănescu, 
ocazii favorabile de a 
scrie au fost 
numeroase de 
mului" local, 
măm, în acest 
mințim doar ratările din mi
nutele 47 (Rozsnai), 51 (iNagni) 
și 53 (Stoian) care prevestesc 
rarisima ocazie irosită de 
Rozsnai în min. 56 (Mulțescu 
creeaza, măiestrit, o raza ex
celentă de gol pentru Rozsnai, 
acesta înaintează, nestinghe
rit, pe culoarul dintre Bădin 
și Velea și, singur cu porta
rul Oprea în față, șutează de 
la 7—8 metri peste bară !). 
Dar, oricum, indiferent pe ce 
parte am întoarce „fișa bio
grafică" a meciului, nu se poa
te spune niciodată că, neapă
rat, cei ce au ratat 
au fost și cei... mai 
nu 
sînt, 
ale
tehnico-tactice). La capitolul 
organizare a jocului, în spirit 
ofensiv, Jiul și-a depășit ad
versarul, în principal datori
tă aportului liniei mediane 
Naghi — Libardi, însă înain
tarea echipei locale, nici de 
această dată, nu s-a dovedit 
percutantă. Cuplul Mulțescu 
— Rozsnai nu vădește încă 
sudura necesară (după atîta 
timp !), Selimessi, debutant în 
A, a „sclipit11 doar rareori și 
nu se angajează „fortissitno" 
în acțiuni de finalizare, iar 
Stoian în ciuda faptului că 
etalează o aparentă vervă, a- 
buzează încă de procedeul... 
așteptării din partea arbitru
lui a „recompensării" prin lo
vituri libere a oricăror intrări 
bărbătești ale adversarilor. 
Or, aceste „întreruperi" nu 
numai că incită spirite în tri
bune, dar sînt și pure frîne 
ale cursivității jocului. Remar
căm jocul bun al apărării i- 
mediate a Jiului (Ion Gabriel), 
siguranța execuțiilor și opor
tunitatea deposedărilor dove
dite de Ștocker, Tonca și Do- 
du, și debutul sub cele mai 
bune auspicii al foarte tînă- 
rului „jiulist" Nițu. Echipa

mult 
partea

Ne 
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Fotbal, divizia C

Știința Petroșani a pierdut la Strehaia
Studenții petroșăneni 

părăsit învinși terenul 
Strehaia, deși desfășurarea de 
ansamblu a jocului le dădea 
dreptul la un meci egal, vic
toria gazdelor realizîndu-seîn 
min. 85 grație unei decizii in
corecte a arbitrilor, care au 
validat un gol, în realitate... 
neînscris. Dar, iată cum s-au 
petrecut lucrurile în faza ca
re a decis câștigătoarea par
tidei ; Berindei prinde o min
ge Ia circa un metru în fața 
liniei de poartă, jucătorii gaz
dă și publicul, nemulțumiți cu 
rezultatul de egalitate ce se 
profila, meciul fiind spre 
sfîrșit, reclamă gol, arbitrul 
de centru face însă semn cu 
mîna că jocul poate continua. 
Berindei degajează mingea. 
In acest moment, mai mulți 
„oficiali", aflați în incinta te
renului, se reped împreună cu 
jucătorii gazdă la arbitrul de 
tușă pentru a-I determina să 
modifice decizia, jocul se în
trerupe circa 3—4 minute, 
timp în care se produce învăl
mășeală în întregul teren, an-

au 
din

trenorul Științei este bruscat 
iar Berindei și Hanganu sînt 
loviți. După multe discuții și 
consultări între arbitrul 
centru I.
Vîlcea și arbitrii de tușe, 
acordă... gol, fapt care i 
să vicieze rezultatul final.

Ce s-a întîmplat pînă în a- 
cel moment ? In min. 10 Ști
ința a deschis scorul, prin 
Gulea. Gazdele reușesc ega- 
larea în min. 30, prin Cămă- 
rășescu. In repriza secundă cei 
case domină mai mult sînt 
studenții, profitînd și de că
derea fizică a gazdelor, Bul- 
bucan execută bine o lovi
tură liberă dar mingea loveș
te bara transversală. Gulea 
pătrunde în careu în min. 72, 
singur cu mingea, întîrzie în
să să șuteze și este „cosit" de 
doi adversari...

Formația Științei : Berin
dei — Hanganu, Rado (Croi- 
toru min. 60), Rusu, Burnete 
— Nădășan, Bulbucan — Da
vid, Gruia, Gulea, Rotea (San
du, min. 85).

I. GEORGESCU

de 
Dumitrescu din R. 

, se 
avea

craîoveană a dovedit, orice 
s-ar spune, o mai corectă cir
culație a mingii ; dispune de o 
apărare -----■"
decisă,

și foarte 
însă nu a 

funcționat prea bine, lipsa lui 
Marcu făcîndu-se vizibil sim
țită. O notă aparte în „peisa
jul" deplinei sportivități din 
teren (arbitrul Gheorghe Li- 
mona — București a condus 
excelent) a consiituit-o ieși
rea inoportună a lui Naghi 
din mm. 85, care l-a faultat, 
după cum aprecia arbitrul, in
tenționat pe Strîmbeanu, a- 
trăgîndu-și eliminarea din te
ren'(in prealabil, însă, acesta 
l-a ținut pe Naghi, in văzul 
întregii tribune, de... echipa
ment, împiedicîndu-1 să con
troleze 
trenori 
meci 
JIUL :
ȚU, TONGA, ȘTOCKER, DO- 
DU — Naghi, Libardi (Cotor- 
mani min. 72) — Selimessi (G. 
Stan, min. 63), MULȚESCU, 
Rozsnai, Stoian ; „U" CRAIO
VA : Oprea — NICULESCU, 
Bădin, DESELNICU, Velea — 
Strîmbeanu, BĂLĂCI (Ber- 
neanu), NIȚÂ — ȚARALUN- 
GA, Oblemenco, Bălan (Pană 
min. 79).

masivă 
atacul

balonul). Cei doi an- 
au utilizat în acest 
următoarele loturi: 

ION GABRIEL — NI-

• Marincan, la..
Vulturii Lugoj

Mugurel Marincan, fotba
listul Jiului și al... Științei 
Petroșani, o „creație" ex
clusivă a pepinierei spor
tului acestor meleaguri, a 
primit de la Jiul transferul 
pentru echipa Vulturii Tex
tila Lugoj (divizia B).

înfrîngere cu 3-0
In etapa inaugurală a 

noului sezon fotbalistic, di
vizionara noastră C, Mine
rul Lupeni, a jucat la Dro- 
beta Turnu Severin, cu echi
pa locală C.I.L. Meciul s-a 
încheiat cu victoria gazde
lor, la un scor concludent, 
de forfait'! 3—0 ! Debut,
deci, cu... stîngul !

« ,,Cadeții“ Jiului 
învinși acasă...

Meciul dintre echipele de 
tineret—rezerve dintre Jiul 
și „U“ Craiova s-a încheiat 
cu victoria oaspeților, 3—2, 
la capătul unei partide a- 
noste, plictisitoare.

„ȘTAFETA MINERULUI”
Aflată la prima ei ediție, 

„Ștafeta minerului" — amplă 
competiție sportivă de masă
— care s-a desfășurat dumini
că pe un traseu cuprins între 
Uricani și Lonea a constituit
— prin buna ei organizare, 
prin participarea numeroasă 
a concurenților cît și a asis
tenței, de-a lungul întregului 
traseu străbătut — o acțiune 
sportivă care s-a bucurat de 
o reușită deplină. In toate lo
calitățile Văii Jiului pe unde 
au trecut echipajele ștafetei 
au avut loc în prezența orga
nelor locale de partid și de 
stat„ a conducătorilor orga
nizațiilor de masă și obștești, 
acțiuni cultural-sportive, s-au 
dat citire și s-au transmis me
saje ale tinerilor, în care 
erau menționate succesele do- 
bîndite de ei în producție cît 
și în sport, angajamentele pe 
care cu vigoarea lor tinereas-

cu pasiune și dăruire și

le-au asumat să le îndepli
nească în viitor în producție, 
contribuind prin aceasta, ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii, la progresul societă
ții noastre socialiste...

Cei peste 170 de sportivi și 
sportive participanți la ștafe
tă au fost însoțiți în această 
manifestare sportivă de un e- 
chipaj de 10 motocicliști de-a 
lungul întregului traseu. Din 
c-mtrul orașului Petroșani și

pînă la stadionul „Jiul11 ștafe
ta a fost purtată de trei spor
tivi de performanță, atleții 
Eugen Roiban, Nicolae Ră- 
descu și Ștefan Szitaș, care 
însoțiți de un pluton de 40 de 
sportivi din ultimele echipaje 
ale ștafetei au pătruns în in
cinta stadionului, făcînd un 
tur de pistă în acordurile fan
farei, înaintea începerii me
ciului de fotbal de divizia A 
dintre Jiul și „U“ Craiova.

♦

ÎNTRECERI
DE POPICE

că,

♦

Concurs 
de tirV. TEODORESCU

la poligonal 
din Petroșani

♦

Poligonul din Petroșani a 
găzduit, duminică, un reușit 
concurs de tir organizat de 
către comisia de specialitate 
de pe lîngă C.M.E.F.S. Petro
șani, în cinstea Zilei mineru
lui. Au ținut să fie prezenți 
trăgătorii fruntași din asocia
țiile sportive Energia Paroșeni, 
Energia Deva, Constructorul 
minier și Utilajul, ambele din 
Petroșani.

Proba concursului a fost de 
3 X IO.- Au participat Ia în
treceri un număr de 13 spor
tivi. Dovedind o mai bună pre
gătire, trăgătorii deveni Li- 
viu Aron și Gheorghe Sîmti- 
nică au ocupat primele locuri. 
Iată clasamentul primilor 
cinci : 1 — Liviu Aron, Ener
gia Deva 262 p; 2 — Gheor
ghe Sîmtinică, Energia De
va 261 p. ; 3. — Dan Petcu- 
lescu, Energia Paroșeni 254 
p. ; 4 — Ernest Kiraly, Cons
tructorul minier 239 p. : 5. — 
Ștefan Cîmpeanu., Utilajul 
206 p. La fete, Minodora Roșu 
de la Constructorul minier a 
totalizat 148 puncte.

Primilor clasați, organizato
rii le-au acordat plachete 
diplome.

Simbătă și duminică, pe are
nele de popice ale asociați
ilor sportive, Jiul Petrila și 
Constructorul minier Petroșani, 
au avut loc întrecerile de po
pice din cadrul „Cupei mineru
lui', competiție organizată de 
către Consiliul municipal al 
sindicatelor.

Pe arena din Petrila^răreia în 
ultimul timp i s-au adus mul
tiple îmbunătățiri, s-au între
cut echipele cu jucătorii legiti
mați (Jiul Petrila, Utilajul Pe
troșani, Minerul Vulcan) iar pe 
arena T.C.M.M. echipe alcătuite 
din sportivi nelegitimați (în nu
măr de trei — Preparațfa Pe
trila, C.F.R. Petroșani și Cons
tructorul minier Petroșani).

La Petrila, jucătorii echipei 
divizionare A, deși — conform 
regulamentului — au intrat în

Rugbiștii 
de la Stiinta* >

vor
un

A. 
m

efectua
turneu
Franța

1 și 10 septembrieIntre
a.c., echipa de rugbi Știința 
Petroșani va efectua un tur
neu de 3 meciuri în Fran
ța. In 4 septembrie vor ju
ca la Montchanin, în 6 la 
Limoges iar în 8 septembrie, 
la Vicky, cu Racing Club, 
organizatoarea turneului.

...Poate că nu e neapărat 
necesar să afirmăm ceea ce- 
vom afirma în continuare. 
Și totuși o facem. De data a- 
ceasta, din punct de Vedere 
al inifierii, conducerii, îndru
mării și desfășurării întrece
rilor sportive dedicate sărbă
toririi Zilei minerului, orga
nizatorii au fost, cu adevărat, 
la înălțime. Am cutreierat, 
duminică, Valea de la un ca-

Izbinda
bunei

organizări

In zilele de 2, 3, 4 și 5 au
gust 1973, localitatea Sovata, 
a găzduit cea de a XVI-a edi
ție a „Cupei Eliberării11 la tir 
cu arcul, competiție care a 
adus la poligonul de concurs, 
pe cei mai buni arcași din 
orașele : Satu Mare, București, 
Cluj, Tg. Mureș și Petroșani.

Arcașii petroșăneni, din 
rîndul cărora nu a lipsit ma
estrul sportului Vasile Tămaș, 
însoțiți de antrenorul Francisc 
Edelyn, au participat și la ac-

tuala ediție, unde comporta
rea lor a fost cît se poate de 
lăudabilă. Concurînd numai la 
arcuri „standard” elevii an
trenorului Edelyn, au avut o 
evoluție foarte frumoasă, 
reușind să cucerească trei lo
curi 1 (două la individual 
unul pe echipe).

Concurînd la proba 
(50 + 30), sportivul nr. 1
asociației sportive Parîngul 
Petroșani, Vasile Tămaș, deși

Și

2 
al

în compania unor adversari 
valoroși, el a confirmat și de 
această dată, că este cel mai 
bun. Iată clasamentul primi
lor trei: 1. — Vasile Tămaș 
940 pct.; 2 — Victor Plănescu, 
Olimpia București 896 pct.; 3. 
— Mihai Bîrzu, Voința Satu 
Mare 890 pct.

Juniorii nu s-au lăsat nici ei 
mai prejos. Echipa alcătuită ■ 
din tinerii Vasile Dabijă, Ște
fan Humei, și Evald Edelyn, o-

cupînd în ordine locurile I, II 
și III la individual și primul 
loc în clasamenul pe echipe.

Un bilanț cît se poate de fa
vorabil în cel de-al doilea 
concurs oficial al anului. Să 
sperăm că evoluția arcașilor 
de la Parîngul va fi tot atît de 
bună și la concursul republi
can rezervat seniorilor, ce va 
avea loc în perioada 16—19 
august a.c. în orașul Cluj.

s. bAloi

Telex Telex Telex Telex Telex
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Cine insistă, cîștlgă!
In pauza meciului de fot

bal Jiul — Universitatea 
Craiova, Administrația 
stat Loto-Pronosport, 
cursala județeană Deva,
înmînat două x substanțiale 
premii în bani, unor cîștigă- 
tori — la sistemele Loto — 
din municipiul Petroșani. 
Tudor Bîrdeanu din Petro
șani a primit în numerar 
contravaloarea unui auto
turism „Dacia 1 300“, obținut 
la „loz în plic11, iar Vasile 
Ciubotaru, din Petrila, 
47 447 lei la concursul săp 
tămînal Loto.

Cine joacă perseverent, 
cîștigă I

VARȘOVIA 13 (Agerpres). 
— A luat sfîrșit turneul in
ternațional de lupte libere de 
la Lodz. Un frumos succes au 
obținut sportivii români Emil 
Butu (52 kg) și Ion Dumitru 
(82 kg) care s-au clasat pe pri- 
mult loc la categoriile respec
tive. Fl. Gheorghiu (62 kg) și 
V. Țigănas (82 kg) s-au clasat 
pe locurile doi.

finale disputate duminică: 
dublu femei: Pat Pretorius, 
Ilona Kloss (R.S.A.) — Evon
ne Goolagong, Janet Young 
(Australia) 7—6, 3—6, 6—2 ; 
dublu bărbați: John Alexan
der, Phil Dent (Australia) — 
Brian Gottfried (S.U.A.), Raul 
Ramirez (Mexic) 1—6, 7—6, 
7—6.

tre s-au numărat deseori prin
tre laureații întrecerilor la 
atletism, natație, tenis, scri
mă și volei.

La actuala ediție sportivii 
români vor concura la șase 
dintre cele zece discipline in
cluse în program : atletism, 
baschet (feminin), gimnastică 
(masculin), lupte, scrimă 
volei (feminin).

(21—19, 20—22, 21—17)
Antonian, Herdman (U.R.S.S.). 
Lidia Ilie ă cucerit și o meda
lie de argint, calificîndu-se tn 
finala probei de simplu.

Și

NEW YORK 13 (Agerpres) 
— Proba de simplu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Cincin
nati (Ohio) s-a încheiat cu vic
toria jucătorului român Ilie 
Năstase, care l-a învins, în fi
nală, cu 5—7, 6—3, 6—4 pe 
spaniolul Manuel Orantes. A- 
cesta a fost cel de-al 13-lea 
turne cîștigat de Ilie Năsta
se de a începutul anului 1973.

Iată rezultatele celorlalte

MOSCOVA 13 (Prin telefon 
de la trimisul Agerpres, A. 
Berger): La cea de-a 7-a edi
ție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară, competiție 
polisportivă de mare amploa
re care se va desfășura sub 
egida F.I.S.U. între 15 și 25 
august la Moscova, studenții 
sportivi din România vor fi 
reprezentați de 79 de spor
tivi și sportive. La tre
cutele ediții ale Universi
ade’ reprezentanții țării noas-

ATENA 13 (Agerpres). 
Campionatele europene de 
nis de masă pentru 
niori au luat sfîrșit duminică 
seara Ia Atena. In ultima zi 
a competiției, reprezentanții 
României au avut o compor
tare remarcabilă. Jucătoarele 
Lidia Ilie și Ligia Lupu au 
intrat în posesia medaliilor de 
aur, în proba de dublu. Ele 
au învins în finală cu 2—1

te- 
iu-

concurs cu un handicap la 100 
p.d., au învins obstacolul in
cipient, cîștigînd detașat com
petiția. Iată clasamentul final: 
1. Jiul Petrila 2 535 p.d.; 2. Mi
nerul Vulcan 2265 p.d.; 3. Utila
jul Petroșani 1975 p.d.; Cei mai 
preciși în lansări s-au dovedit 
MIHAI T0r6K cu 471 p.d. j 
ION BICIUȘCA 439 p.d. și E. 
GHIRCIȘ cu 434 p.d.

întrecerile rezervate jucăto
rilor nelegitimați au etalat am
biția tuturor competitorilor 
pentru ocuparea celui mai bun 
loc în clasament dar, cum era 
și firesc, acesta nu putea fi cîș
tigat de altcineva declt de către 
jucătorii de la Constructorul 
minier Petroșani. Clasamentul 
final arată astfel: Constructo
rul minier — 1823 p.d.; 2. C.F.R. 
■— 1 635 p.d. ; 3. Preparația Pe
trila 1 530 p.d. La individual, 
primele trei locuri au revenit 
în ordine următorilor jucători: 
GHEORGHE Ft’LOP 338 p.d.; 
MIHAI RACZ 337 p.d., CONS
TANTIN DINCĂ 324 p.d., toți 
de la Constructorul minier Pe
troșani.

Cîștigătorilor le-au fost a- 
cordate cupe, diplome și pre
mii în obiecte sportive.

păt la celălalt. Principalele 
stadioane ale orașelor noastre, 
de la Lonea și pînă la Uri- 
câni, bazele sportive simple 
și complexe, sălile de sport 
au simfit din plin tumultul în
trecerii tinerești. Autentice 
„sugative" ale pasiunii pen
tru mișcare, pentru întrece
rea exuberantă, sportivă în 
aer liber s-au dovedit toate 
amenajările sportive de care 
dispune municipiul nostru, 
încleștate dispute handbalis
tice între sectoare — la Lu
peni, dispute fotbalistice — 
la Petrila și la Lonea; con
cursuri de înot, de volei, 
pentru cucerirea tradiționa
lului trofeu — la Vulcan și 
Lupeni, întreceri Intre popi
cari — Ia Petrila și Petroșani. 
In plus, box și haltere, la Lu
peni... O zi cu adevărat bo
gată. O duminică a sportului!

Cînd inițiativele se dove
desc, deci, valoroase, crea
toare, iar organizarea e la 
nivelul acestora — totul e 
bine. Felicitări, organizato
rilor I (v.t.)

S. BÂLOI

• Gh. Călin, Petrila: Echi
pa de fotbal din Petrila 
participantă la campionatul 
județean, aparține — cred 
că știți acest lucru — prepa- 
rației cărbunelui din localitate. 
E.M. Petrila nu are, deocamda
tă, echipă de fotbal. Va avea 
însă. In viitorul apropiat. 
Frumoasa inițiativă de a 
crea aici un centru de copii, 
„bază" a ulterioarei echipe 
de fotbal, să sperăm că va 
da rezultatele scontate...

• I. Miron, Lonea: Spor
tul cu bila de textolit (popi
cele) se poate practica foarte

Poșta 
paginii

• Angelica S., Petroșani s 
Vă place cum joacă fotbal 
Alexandru Naghi de la Jiul... 
Da, și nouă ne place. E un 
bun mijlocaș, se înțelege de 
minune cu colegul 
linie, Libardi, doar 
rul Traian lvănescu 
sură să ne spună 
preferă, momentan,
tormani. Naghi e originar 
din Oradea. A jucat la Cri- 
șul, actualmente F.C. Bihor.

său de 
antreno- 
e în mă- 
de ce îl 

lui Co

bine și la Lonea. Există 
pistă, există preocupare, in- 
teresați-vă și veți reuși.
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...Doar e ziua noastră
— Ne simțim bine, chiar 

foarte bine. Doar e ziua noas
tră, tovarășe...

Precizarea de fapt nici nu 
era necesară. Voia bună, at
mosfera de veselie și buna 
dispoziție care și-au pus pe
cetea pe frumoasa vale a Bră- 
iței unde și-au petrecut ziua 
lor, minerii Lupeniului, îm
preună cu familiile —■ au fost 
cît se poate de grăitoare.

Pe malul pîrîiașului crista
lin, în umbra tufișului răco
ros s-au „ascuns" de căldura 
acestei zile toride un grup de 
mineri, împreună cu famili
ile... cu mic cu mare adică. 
Facem cunoștință cu bărbatul 
cel mai voinic din grupul ve
sel : Gheorghe Beleiu. De prea 
multă recomandare nu avem 
nevoie. Numele lui e bine cu
noscut în Lupeni ca și fapte
le de vrednicie cu care brigada 
ce o conduce își înscrie lună 
de lună prezența în cronica 
întrecerii. x

_ — Dar azi — e zi de vese
lie pentru mineri, pentru fa
miliile noastre. Și... nici cu 
acest prilej nu am vrea să ră- 
mînem mai prejos.

Și, într-adevăr nici Gheor
ghe Beleiu, nici minerul 
Gheorghe Ionescu, nici electri
cianul de mină Robert Ester și 
nici familiile lor nu s-au lă
sat mai prejos... Mai ales că 
aveau printre ei un anima
tor „nr. 1“ — tînărul Constan
tin Oancea, deocamdată doar 
începător în meserie dar „mare 
maestru" la saxofon...

Peste tot în întreaga vale a 
Brăiței voia bună a fost la 
mare înălțime. Grupuri, gru
puri, minerii și familiile lor

Cabanele - 
gazde ospitaliere

Mii de mineri au petrecut, 
duminică, sărbătoarea lor la 
cabanele din împrejurimile 
municipiului, unde au fost 
găzduit! cu ospitalitate, întîl- 
nlndu-se atît cu buna dispo
ziție oferită de cabane cit și 
cu frumusețile oferite de na
tură.

Spre Voievodu, autobuzul 
aliat pe traseu a „descărcat" 
din oră în oră, zeci de iami- 
lii din Lonea, Petrila, Petro
șani. La cabanele Lunca Flo
rii și Rusu s-au abătut, de a- 
semenea, numeroase iamilii 
din aceleași localități. Teme
rarii înălțimilor de prin Uri- 
cani, Lupeni și Vulcan s-au 
îndreptat — unii încă din 
după-amiaza zilei de simbă- 
tă — la Buta și Straja. Ca
bana Cîmpu lui Neag a cons
tituit un agreabil popas, în
deosebi pentru uricăneni. Pe 
alte puncte ale traseelor tu
ristice, minerii și familiile lor 
au putut fi întllniți la Gam- 
brinus, la Peștera Bolii, în 
munții Parîngului.

Pregătite din timp, cu 
cămările și pivnițele bine a- 
provizionate, cabanele au 
fost „la înălțime" atît la pro
priu cît și la figurat. Două 
cifre ce ne-au fost comunica
te de filiala din Petroșani a 
O.J.T. sînt edificatoare : pes
te 6 000 de turiști, cărora 
li s-au pus la dis
poziție, cu deosebire pentru 
această zi, mărfuri în valoa
re de peste 200 mii iei.

îmbunătățirea 
drumului 
de acces

Pentru o mai bună circu
lație în incinta remizei de 
locomotive Petroșani, drumul 
de acces necesita o completa
re pînă la clădirea adminis
trației. .

Mobilizați de comitetul sin
dicatului un număr mare de 
mecanici, fochiști, meseriași, 
cum sînt: loan Ciocan, Gheor
ghe Dolea, Ștefan Bara, Gheor
ghe Gherman, Gheorghe Bo- 
găceanu, Petre Popa și alții 
au participat, în tura lor li
beră, în zilele de 10 și 11 iulie 
la executarea prelungirii, din 
beton, a accesului pe o lun
gime de 50 metri.

Mica publicitate
VIND apartament str. 

Zamfirescu bloc B 7 aparta
ment 1 Deva — Gojdu.

VIND Renault !0. stare 
foarte bună. Vulcan str. Cri- 
șan 3 telefon 171. 

au inundat valea cu buna lor 
dispoziție. Cîntece, muzică, 
voie bună. La atmosfera de 
bună dispoziție au contribuit 
în bună măsură chioșcurile 
alimentației publice, ale co
merțului alimentar și de Ie- 
gume-fructe. Bere, mici, cren- 
vurști și tot.ce ți-ai dorit, ai 
putut găsi duminică pe valea 
Brăiței.

Fanfara a sosit și ea la des

tinație pe la ora prînzului, 
contribuind la menținerea 
bunei dispoziții.

D. STEJARI!!

Trei familii de la un sector al minei Dîlja : cea a brigadierului Petru Scredeanu și ale 
artificierilor Victor Gherghescu ți Dobre Dumitrana trăiesc împreună bucuria sărbătorii.

Școala profesională lupeni

Concurs de admitere 
toarele tipuri de școli :
Școala profesională ~ curs de zi

— Mecanizatori mineri
— Electricieni de mină
— Lăcătuși de mină — absolvenți 

a 8 clase
— Lăcătuși de mină absolvenți a 

10 clase
— Strungari

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 ;

Neasemuit de frumoasă, 
parcă anume venită pe melea
gurile noastre pentru a da o 
notă în plus de atractivitate 
locurilor de agrement și de 
petrecere în aer liber — la 
iarbă verde, ziua de duminică 
a fost de fapt o invitație ire
zistibilă de petrecere in cînt 
și veselie adresată miilor, ze
cilor de mii de mineri din Va
lea cărbunelui de Ziua lor.

La Petrila punctul princi
pal de atracție unde și-au dat 
întîlnire minerii și preparato
rii cu familiile pentru a săr
bători după tradiție munci
torească Ziua minerului, a 
fost parcul orașului. Gătit săr
bătorește, cu arcada de la in
trare împodobită cu ramuri 
de verdeață și fluturași mul
ticolori, cu cele două estrade 
pregătite pentru a lua loc pe 
ele fanfara și taraful clubu
lui, cu ringul de dans pregă
tit și el, cu mulțimea tonetelor 
alimentației publice din bel- 
șug aprovizionate cu prepara- 
te de bucătărie și cofetărie, be
re rece și alte băuturi servite 
de ospătari amabili, iar în plus 
de toate acestea cu umbra 
deasă a arborilor — parcul 
orașului a oferit cu adevărat 
un minunat cadru ambiant 
pentru serbarea cîmpenească.

Ora 10. Acordurile fanfarei 
anunțau începerea programu
lui serbării. Spre parc încep 
să se îndrepte în grupuri din 
ce în ce mai numeroase fami
lii de mineri. Așezați pe iar
ba mătăsoasă, am întilnit 
aici petrecînd, în cînt și voie 
bună, cu optimism și încrede
re în viitor — p,e mulți sala- 
riați de la mina și preparația 
Petrila împreună cu cei dragi

N Ț Ă
pentru anul 1 la urmă-

— Preparatori cărbune

Liceul industrial minier — curs 
de zi

— Exploatări miniere
— Electromecanică minieră

Liceul industrial minier — curs 
seral pentru muncitorii din pro

ducție
— Electromecanică minieră

de muncă certificată de în
treprinderea unde este anga
jat.

Lămuriri suplimentare zil
nic la secretariatul școlii 
profesionale Lupeni — tele
fon 210.

A N U

— certificat de naștere co
pie legalizată ;

— fișă medicală ;
Cei de Ia Liceul industrial 

— curs seral pe lîngă actele 
menționate mai sus vor pre
zenta și copie de pe ca! jetul

întîlnire cu
din familie ori cu prietenii. 
Intîlnim aici, împreună cu 
soțiile și copiii, pe minerul 
fruntaș șef de brigadă Con
stantin Stan de la sectorul II, 
petrecînd împreună cu cei 
trei frați ai săi și ortaci de 
brigadă Gheorghe, Nicolae și 
Iordache și nepotul lor Vasi- 
le.»In dulcele grai moldove
nesc brigadierul ne mărturi
sește că au început petrecerea 
încă de Ia ora 11 și ne invită 
să închinăm împreună o bere 
pentru cei douăzeci de ani ai 
săi de muncă în subteran, pen
tru bucuria succeselor cu care 
ortacii brigăzii au cinstit 
Ziua minerului: 250 tone de 
cărbune date peste plan în lu
na iulie și 54 tone în prima 
decadă din august.

Veselia, voia bună este do
minantă și în grupurile unde 
petrec minerii Nicolae Gher
man împreună cu cei din 
schimbul său Ioan Toth, 
Gheorghe Costache, Florea 
Feher, loan Vrabie, Dumitru 
Dobrin, Szigismund Barna și 
Ilie Fica. Și ei sînt mîndri de 
a fi cinstit ziua lor cu o depă
șire de plan de 170 tone de 
cărbune și totodată hotărîți 
ca pînă la 23 August să majo
reze sporul de cărbune pes
te plan și angajament la 250 
de tone. Am mai notat nu
mele mecanicilor de locomoti
vă de mină Dumitru Nistor, 
Gheorghe Școfaru și al frate
lui său Nicolae Scofaru de la 
sectorul de transport, al lă
cătușilor de mină Nicolae Da
rie și Andrei Bolohan de Ia 
sectorul II.

Pe Andrei Bolohan l-am în
tilnit în orele după-amiezii 
etalîndu-și pe estradă talen
tul de solist vocal și distrînd

voia bună
numerosul public cu frumoase 
melodii populare, acompaniat 
de instrumentiștii tarafului.
Se cuvine să amintim aici pe 
instrumentiștii care își dădeau 
concursul la reușita serbării 
cîmpenești ca Gheorghe Bo- 
kos, Gheorghe Boldi, Gheor
ghe Feher, Frideric Puica și 
alți artiști amatori ca și pe 
soliștii vocali Nelu Borca și 
Dumitru Pîsu. Cu concursul 
artiștilor amatori ai clubului, 
al fanfarei, petrecerea, veselia 
s-a întins pînă seara tîrziu.

Aceeași atmosferă sărbăto

Cîntecel de voie bună.

S-a petrecut pînă seara
Cea mai tînără așezare ur

bană din municipiu, orașul 
cu multe flori, cu multe bănci 
în fața blocurilor și cu case 
sistem vilă, orașul cu nuanțe 
de stațiune de odihnă, înveș- 
mîntat în haine alese, cu stea
guri și flori la fațadele clădiri
lor și la ferestre — Uricaniul 
—, a sărbătorit într-o atmosfe
ră caldă, la propriu ș’i la fi
gurat, Ziua minerului.

ț.a stadionul orașului, locul 
ales în acest an pentru petre- 
cetea în aer liber prilejuită de 
Ziua minerului, erau prezenți 
șefii de brigăzi Traian Pop, 
Gheorghe Drănău, Jenică Năs- 
tase, recent distins cu „Ordi
nul Muncii", împreună cu or
tacii lor Constantin Miron, 
Constantin Cîmpeanu, Dinică 
Neagu, Petru Contra, Alexan
dru Poto, Emil Tat, Ilie Ro- 
nel, Gică Țandără, Gh. Bușe, 
Florea Răcășan, Toader Scor
pie, Dumitru Ciotîrcă, Gyula 
Erdely, Mihai Bortok, Aurel 
Ivancu, Ion Pîrjol, Ton Diho- 
ru, Ion Tabu, Gh. Olăneț, Ion 
Drăgșan, Ion Gavriloie, Gh. 
Pîrvan și alții, din sectorul II, 
mulți cu soțiile și copiii, pro- 
fitînd d6 soare, bere rece, mi
titei, dulciuri și fructe oferi
te din abundență.

— Cum merge treaba la mi
nă și. petrecerea ? — i-am în
trebat pe minerul șef de bri
gadă Procopie Moater, tehnici
anul Vasile Mihai și maistrul 
Nicolae Bădescu de la secto
rul I, prezenți și ei pe stadion.

— Acum bine, și va merge 
și mai bine. Am încheiat pri
ma decadă a lunii august cu

La „Brazii
(Urmare din pag 1)

gram artistic, din care nu au 
lipsit melodiile de muzică 
populară interpretate de tara
ful și soliștii vocali ai clubu
lui, formația de dansuri popu- 

rească de optimism și voioșie 
am întîlnit-o și în parcul clu
bului de la Lonea, unde pînă 
seara tîrziu minerii de aici au 
petrecut cu familiile și prie
tenii, cu ortacii de ziua lor 
toastînd pentru succesele re
purtate în munca temerară 
din adîncuri, pentru viața fe
ricită a minerilor de astăzi 
făcîndu-și noi planuri opti
miste pentru viitor.

E. DOBOȘ
. corespondent 

I. BĂLAN

planul realizat în proporție de 
107,8 la sută, iar în ce priveș
te perspectiva, pînă la sfîrși- 
tul anului, In fiecare lună, 
vom da cărbune peste plan — 
precizează tehnicianul Vasile 
Mihai, șeful sectorului.

In sprijinul „prognozei" șe
fului de sector vine pe dată 
brigadierul Moater.

— Avem un abataj bun, 
stratul e așișderea, brigada 
este destul de sudată, așa că 
pot să asigur că'în fiecare lună 
voi da' cu brigada cel puțin 
200 tone de cărbune peste sar
cinile de plan.

De menționat că am purtat 
această scurtă discuție cu in
terlocutorii de la sectorul I la, 
cîteva minute după sosirea lor 
pe stadion.

Dar iată că, deși destul de 
încăpător, locul, mai ales în 
jurul estradei, unde fanfara 
și taraful sindicatului minei 
își prezentau programele, iar 
moldovenii, oltenii și ardele
nii își demonstrau priceperea 
și vigoarea în ale dansului, 
cît și în jurul tonetelor cu 
bere, mititei și fructe, a de
venit foarte populat și este 
greu să-i mai distingem doar 
pe mineri.

In această atmosferă sărbă
torească, dominată de opti
mism și veselie, dar și de pre
ocupările producției de cărbu
ne, unde își au de fapt origi
nea toate bucuriile, minerii 
din Uricani au petrecut pînă 
seara.

T. ȚAȚARCA

“ Vulcanului
lare, orchestra și soliștii de 
muzică ușoară.

O atmosferă de destindere, 
de voioșie, completată de fru
musețea peisajului înconjură
tor — iată cum ni s-a prezen
tat „Brazii" Vulcanului la 
ora raidului nostru...

Acțiuni pionierești în cinstea 
Zilei minerului

Omagiu 
muncii părinților

Pionierii din orașul Vul
can au cinstit ieri Ziua mi
nerului printr-un concurs 
de poezie și cîntece dedica
te minerilor Văii Jiului.

. La concursul de recitări 
de poezii primele 3 iocuri 
au fost ocupate de Marian 
Timofte, Melania Turez și 
Viorica Bădoi. Cele mai ta
lentate cîntărețe s-au do
vedit a fi Mariana Mar-

Copilârie fericita
Pionierii petrileni au or

ganizat în cinstea Zilei mi
nerului o întîlnire pe tema 
„Copilărie fericită in patria 
noastră liberă". La această 
întîlnire, a fost invitat to
varășul loan Cherecheș, se
cretar al comitetului de 
partid al minei Petrila. 
Pionierii au aflat despre 
preocupările comuniștilor 
pentru mobilizarea colecti
velor de muncă pentru dez-

Poeții s-au întîlnit 

cu tinerii...
In cadrul Săptămînii culturii din Valea Jiului, închinate 

Zilei minerului, membri ai cenaclului literar „Meșterul Ma- 
nole“ de pe lîngă Casa de cultură a sindicatelor din Petro
șani au avut două întîlniri cu tinerii de la I. U. M. Petroșani 
și T.C.M.M. Prof. Margareta Chioreanu, bibliotecara Casei 
de cultură, a făcut în fața unei asistențe numeroase prezen
tarea detaliată a activității cenaclului, după care au citit din 
creațiile lor poetice Maria Dincă, Emilia Țacea, Vivi Scoro- 
șan și Mariana Cighireanu.

Se pot recupera grabnic 
restanțele

(Urmare din pag. 1)

di) pentru că beneficiarul a 
preluat și alte lucrări execu
tate pînă atunci de lotul res
pectiv. La mina Aninoasa s-au 
plasat, la stația de ventilatoa
re Piscu, două echipe de elec- 
tro-Iăcătuși, iar la stația de 
concasare o echipă.

La mina Vulcan, beneficia
rul ne-a sprijinit cu echipa de 
funiculariști pentru a execu
ta cea mai grea și mai com
plexă porțiune a conductei de 
epurare a apelor de mină — 
la traversarea peste Jiu. Pre
tutindeni unde avem lucrări 
în execuție, dacă nu e cazul 
să se formeze echipe de lucru 
cu efective complete, sînt pre- 
zenți unul sau mai mulți 
soecialisti ai beneficiarului a- 
leși dintre muncitorii care 
vor exploata instalația. In pa
ralel cu munca efectivă de 
montaj pe care o depun ală
turi de muncitorii noștri, ei 
supraveghează și calitatea e- 
xectiției lucrărilor. verifică 
funcționarea în detaliu a tu
turor părților componente, a- 
dăugînd, în felul, acesta un 
plus de exigență execuției.

Tot ceea ce se realizează în 
comun de către muncitorii și 
tehnicienii executantului și 
beneficiarului are ca . scop 
respectarea termenelor de 
predare sau a stadiilor prevă

ciuc, Rodica Gaitan și Mi
oara Vulpe.

Emoția care a vibrat în 
glasurile cristaline ale co
piilor e cel mai frumos o- 
magiu adus muncii părin
ților lor, tot așa, cum lo
cul I ocupat de Marian Ti
mofte cu poezia creație pro
prie „Mă mîndresc cu el" 
reprezintă pentru tatăl său, 
miner aflat în pragul pen
sionării, un gest de o ine
galabilă duioșie.

voltarea economică și cul
turală a orașului.

Tot la Petrila, la Școala 
generală nr. 1, pionierii au 
organizat p dimineață de 
poezie intitulată „Versuri 
închinate celor căzuți la 
Lupeni în august ’29" unde 
s-au recitat cele mai fru
moase versuri dedicate mi
nerilor.

M RADUCANU 

zute a fi atinse prin grafic. 
Acolo unde e posibil, și situa
ția o cere ne-am angajat îm
preună să creăm avansuri în 
execuția unor ‘lucrări. La pu
țul de extracție al minei Pa- 
roșeni, deși amplasamentul 
este ocupat, pentru că brigă
zile de mineri execută încă 
săparea, s-a întocmit un nro- 
eram comun de lucru astfel 
că. în paralel, cu munca în 
subteran, ne sînt create con
diții pentru a transporta la 
cota necesară părțile compo
nente ale mașinii de extracție 
livrată de furnizor cu aproa
pe jumătate de an mai devre
me, situația permițîndu-ne, de 
asemenea, să devansăm cu a- 
celași timp termenul de pre
dare.

Dat fiind că în perioada 
primei jumătăți de an la lu
crările șantierului T.C.M M 
s-au înregistrat rămîneri în 
urmă față de stadiile fizice 
prevăzute în grafice, acțiunea 
pe care o desfășurăm acum, 
și pe care o vom continua, 
vine să răspundă unor 
cerințe majore, unor ne
cesități obiective. Intensi
ficarea ritmului de mon
taj prin cooperarea efi
cientă între executant și be
neficiar este o cale sigură pe 
care toate aceste neajunsuri 
pot fi înlăturate.
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Partidele comunist și socialist din Chile sprijină
format de președintele Allende

SANTIAGO DE CHILE 13 
(Agerpres). — Comisia Politi
că a C.C. al Partidului Comu
nist din Chile și Comisia Po
litică a C.C. al Partidului So
cialist au dat publicității o de
clarație comună, prin care își 
exprimă sprijinul față de noul 
guvern format de președinte
le Salvador 
muniștii și 
subliniază 
toate partidele 
Populare își exprimă convin
gerea că forța de neînvins a 
poporului și îndeplinirea în
datoririlor constituționale de 
către forțele armate și corpul 
de carabinieri vor dejuca pla
nurile elementelor de dreapta, 
de a organiza o lovitură de 
stat, vor asigura condițiile 
pentru dezvoltarea capacității 
creatoare a oamenilor muncii, 
pentru apărarea cuceririlor a 
doi ani și jumătate de condu
cere populară. „Poporul, for
țele armate, carabinierii au 
datoria să lupte împotriva ac
tivităților subversive, pentru 
a se pune capăt grevei ilegale 
a proprietarilor de autocami
oane și speculei", se spune în 
declarație.

Allende. Co- 
socialiștii — 

deelarația .—
Unității

ra, sub conducerea președinte
lui Salvador Allende, pentru 
a examina situația creată ca 
urmare a refuzului proprieta
rilor de autocamioane de a 
da curs ultimatumului privind 
încetarea grevei ilegale de
clanșate la 26 iulie — anunță 
agențiile internaționale de 
presă.

Comunicatul' dat publicității 
la încheierea reuniunii, subli
niază din nou „caracterul net

politic al grevei din transpor
turi", organizatorii ei lansind 
..apeluri deschise pentru a o 
extinde și la alte sectoare". 
Totodată, se menționează că, 
de la declanșarea grevei ile
gale, au fost comise 235 de 
atentate, care s-au soldat cu 
moartea a 5 persoane și cu 
mai mult de o sută de răniți, 
și au adus prejudicii impor
tante economiei naționale.

Lucrările Conferinței organizațiilor 
femeilor din Europa cu privire

SANTIAGO DE CHILE 13 
(Agerpres). — Guvernul chili
an s-a întrunit, duminică sea-

♦

Conferința 
Federației 
Mondiale 

a Asociațiilor 
pentru 

Națiunile Unite

la cooperare
HELSINKI 13 (Agerpres). — 
La Helsinki 

rat lucrările Conferinței 
ganizațiilor 
ropa cu 
rare și 
cipalele 
bătute au 
securitatea 
nostru și egalitatea 
cu bărbații în societățile 
dustrializate din Europa.

In ședințe plenare și dis
cuții bilaterale, reprezen
tantele femeilor din 26 de țări 
ate continentului au făcut un 
larg schimb de idei și opinii 
cu privire la mijloacele și po
sibilitățile pe care organiza
țiile respective le au pentru a 
antrena, într-o măsură mai 
mare, imensa forță socială pe 
care o reprezintă femeile în 
viața societății, la edificarea 

trainic de pace 
între popoarele

și securitate
s-au desfășu- 

or-
Eu- 

coope- 
Prin- 
dez-

femeilor din 
privire la 
securitate, 
probleme

fost cooperarea și 
pe continentul 

femeilor 
in-

în structura econo-

GENEVA 13 (Agerpres). — 
La 13 august, la Palatul Na
țiunilor din Geneva 
deschis lucrările celei 
24-a Conferințe a Federației 
Mondiale a Asociațiilor 
tru Națiunile Unite.

Din partea Asociației 
mâne pentru Națiunii'’ 
participă o delegație 
de prof. 
Mazilu, 
înțific și Institutului de 
ințe politice și de studiere a 
problemei naționale.

Conferința își propune să 
analizeze activitatea Federa
ției și a Asociațiilor națio
nale pe ultimii doi ani și să 
dezbată sarcinile ce le 
acestora In perspectiva 
lor 1973-1975, în direcția 
tensificăriii rolului lor în 
tărirea păcii și securității 
ternaționale,

s-au 
de-a

pen-

Ro- 
Unite 

condusă 
univ. dr. Dumitru 

director adjunct ști- 
ști-

revin 
ani- 
in- 
în- 
in-

♦

Evoluția stațiilor 
Interplanetare 

sovietice din seria 
„Marte“

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Zborul stațiilor interplane
tare sovietice din seria .,Mar
te" continuă conform pro
gramului stabilit, iar siste
mele de bord și aparatura 
lor științifică funcționează 
normal — relatează agenția 
TASS.

La 10 august, ora 2,00 ora 
Moscovei, stațiile „Marte-4“ și 
„Marte-5“ se aflau la dis
tanțe de 6 432 000 și, respec
tiv, 5 067 000 kilometri de 
Pămînt, iar distanta față de 
Terra a stațiilor ,,Marte-6“ și 
„Marte-7“ (ultima dintre cele 

‘ lansate pînă Ia data mențio
nată) erau de 1 535 000 și, res
pectiv, 102 000 kilometri.

MARȚI, 14 AUGUST

femeilor din 
condusă de Maria

unui sistem 
și înțelegere 
Europei.

Delegația
România.
Groza, vicepreședintă a Csn- 
siliului Național al Femeilor, 
a luat parte activă la lucră
rile conferinței, subliniind le
gătura indisolubilă dintre 
transformările radicale in
tervenite în ultimii aproape 30

de ani 
mică și social-politică a țării 
noastre, 
nute în
socialiste multilateral dezvol
tate și rolul crescînd pe care 
îl ocupă femeil-e în toate do
meniile vieții sociale, 
cuvîntul la cel de-al 
punct al ordinii de zi, 
ducătoarea delegației române 
a relevat contribuția activă 
pe care a adus-o țara noastră 
la lucrările pregătitoare, pre
cum . Și în timpul primei faze 
a Conferinței general-europe- 
ne, hotărîrea de a acționa și 
în viitor pentru ca pe conti
nentul european să fie in
staurat cu adevărat un climat 
durabil de pace și securitate.-

Delegația română a propus 
organizarea unor acțiuni co
mune — dezbateri și schim
buri de experiență, colocvii 
și seminarii etc. — în vede
rea extinderii activităților fe
meilor europene pentru edifi
carea păcii și securității, -edu
carea tineretului în spiritul 
idealurilor de pace, înțelegere 
și prietenie între popoare — 
problematică adusă în preocu
pările O.N.U. de România și 
a cărei actualitate a rămas 
nealterată.

în realizările obți- 
edificarea României

Luînd 
doilea 

con-

CAIRO 13 (Agerpres). — 
Todo Kurtovici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și-a încheiat, luni, 
vizita la Cairo, unde s-a aflat 
Ia invitația conducerii Uniunii 
Socialiste Arabe din . p. A- 
Egipt. In cursul convorbirilor 
pe care Todo Kurtovici le-a 
avut cu reprezentanții U.S.A., 
au fost abordate probleme pri
vind colaborarea dintre orga
nizațiile politice din cele două

țări, fiind efectuat, totodată, 
un amplu schimb de opinii a- 
supra unor probleme interna
ționale, în special cele legate 
de viitoarea conferință la ni
vel înalt a țărilor nealiniate, 
care urmează să aibă loc Ia 
Alger — relatează agențiș 
Taniug.

»

începerea
convorbirilor

ungaro
vest-germane

BONN 13 (Agerpres). — La 
Bonn au început, luni, convor
biri oficiale între delegațiile 
R. F. Germania și R. P. Un
gară, cu privire la stabilirea 
de relații diplomatice între 
cele două țări. Delegațiile sînt 
conduse de Guenther von 
Well, director în Ministerul 
de Externe vest-german, și 
Janos Nagy, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Ungare.

T)

• In cadrul manifestărilor 
dedicate zilei de 23 August, 
Ia Universitatea federală din 
Brasilia a fost inaugurată ex
poziția „Brâncuși", cuprinzînd 
54 de reproduceri după cele 
mai reprezentative opere ale 
marelui artist. Expoziția a 
fost primită cu mult interes de 
cadrele didactice și studenți.

• Delegația parlamentară 
egipteană, condusă de Hafez 
Badawi, președintele Adună
rii Poporului a R. A. Egipt, și-a 
încheiat vizita oficială In Bul
garia. In cadrul 'convorbirilor 
purtate la Sofia a fost abordată 
o gamă largă de probleme pri
vind colaborarea multilaterală 
dintre cele două țări și per
spectivele de dezvoltare a ei.

• Alianța Populară Fede
ralistă, a treia forță politică 
din Argentina, l-a desemnat pe 
Francisco Manrique drept can
didat al său. pentru funcția de 
președinte al țării, la alegerile 
ce .vor avea Ioc la 23 septem
brie. Rafael Martinez Raymon- 
da va candida, din partea ace
leiași grupări politice, pentru 
funcția de vicepreședinte.

• La întoarcerea din 
nada, unde 
conferința la nivel înalt

Ca- 
a participat la 

a 
Comonwealthului, ministrul de
externe indian, Swaran' Singh, 
a declarat ziariștilor prezenți 
pe aeroport că sînt necesare, 
„unele discuții" între India 
și Bangladesh înaintea re
luării convorbirilor indo-pa- 
kistaneze.

filipineze 
persoane, 

acuzate

,• Surse militare 
au anunțat că 31 de 
arestate recent, sînt 
de complot împotriva vieții 
președintelui Ferdinand Mar
cos — transmit agențiile Reu
ter și France Presse. Ele vor 
compare, în următoarele zile, 
în fața unui tribunal militar.

• Șase țări vest-europene — 
R. F. Germania, Franța, Ma
rea Britanie, Olanda, Belgia și 
Elveția — au semnat primul 
din seria de acorduri privind 
participarea la programul a- 
merican „Post-ApoIIo", sub 
egida Organizației vest-euro
pene de cercetări spațiale — 
E.S.R.O.

• Temperatura de 51 de 
grade Celsius, înregistrată în 
mai multe localități din sud- 
vestul Iranului, a provocat 
moartea a 15 persoane. De re
marcat că, datorită excesului 
de căldură, săptămîna trecută 
și-au pierdut viața alte 11 
persoane din cauza insolați- 
ilor sau a deshidratării.

s-a 
la

mare incendiu 
luni dimineața, 

din capi- 
„Oriental 
provocat 

materiale,

• Un 
declanșat, 
cel mai vechi hotel 
tala tailandeză — 
Hotel". Flăcările au 
importante pagube
dar nu și victime omenești, da
torită faptului că cei 250 de 
clienți ai hotelului părăsiseră 
clădirea pentru o excursie.

11,35

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eolomea ; Republica : 
Queimada; PETRILA : Lu
pul mărilor; LONEA — Mine
rul : Sfînta Tereza și diavo
lii ; ANINOASA : Eu nu 
văd, tu nu auzi, el nu vor
bește ; VULCAN : Moartea 
regelui negru; LUPENI — 
Cultural : Trăind în liber
tate ; Muncitoresc : Zestrea; 
URICANI : Nici un moment 
de plictiseală.

5,00 Buletin de știri 
Melodii In zori de zi !

Dragi mi-s cîntecul și jocul, 
5,40 Jurnal agrar ; 5,50 Mu
zică ușoară ; 6,00—8,08 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 8,08 
Matineu muzical ; 8,25 Oma
giu partidului și patriei so
cialiste. Versuri ; 8,30 La 
microfon, melodia preferată: 
9,00 Buletin de știri ; .9,30 A- 
tlas cultural ; 9,50 Muzică 
ușoară ; 10,00 Buletin de
știri; 10,05 Folclor muzical 
din Dobrogea ; 10,30 Arii și 
duete din operele lui Doni
zetti ; 11,00 Buletin de știri; 
11,15 Melodii de Florin Bo- 
gardo ; 12,00 Discul zilei — 
Marina Voica ; 12,30 Intîlni- 
re cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 13,00
Radiojurnal ; -• 13,30 Concert 
de prînz ; 14,00 Din creația 
compozitorilor noștri ; 14,40 
Cîntăreți ai satelor noastre ; 
15,00 Buletin de știri ; 15,20 
Piese de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal . 16,15 ; -Muzică . 
populară •interpretată'» la-nai; 
16,35 Cîntecul săptămînii;

17,00 In ritm de marș ; 17,20 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 20,45 Con
semnări de Szilagyi Dezide- 
riu ; 20,50 Cîntă Ioana Cris- 
t'ea ; 21,00 Revista șlagăre
lor ; 21,25 Moment poetic. La 
numele țării ; 22,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic. 
Sport ; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

13,05

13,15
17,30

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Ancheta TV: „Noi 

natura".
10,50 T’el'penciclopedia (re

luare).

21,45

Și
22,00
22,30

Telecinemateca 
tru tineret. ,, 
pînă la moarte" 
52 de inițiative în 52 
de săptămîni.
Telejurnal.
Curs de limbă rusă 
Recapitulare (6). 
Telex.
Publicitate.
Tehnic-club.
Imagini din Pakistan 
Panoramic științific. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cîntecul săptămînii. 
Reflector.
Seară de teatru: 
„Intîlnire peste ani" — 
de Lucia Demetrius.
Angelica Stoican — 
interpretă a cîntecului 
popular din Mehedinți. 
24 de ore.
Gala maeștrilor. Mez- 
zosoprana Elena Cer-

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

SOFIA (Agerpres). — Au 
fost elaborate proiectele de 
bază pentru construcția unei 
centrale termoelectrice de 
mare capacitate lingă Bur
gas. Ea va folosi drept com
bustibil motorina pe care o 
va produce combinatul petro
chimic din localitate. Din punct 
de vedere al înzestrării teh
nice, centrala de la Burgas 
va fi superioară celorlalte uni
tăți energetice bulaare. în
tregul proces tehnologic ■ va 
fi condus cu ajutorul unor in
stalații automate.

Proiectul centralei de 
Burgas a fost elaborat 
conformitate 
nerală
de concentrare a 
lor de producție.

ingineri și tehnicieni, se efec
tuează și în cadrul marilor 
întreprinderi. Numai în ultimul 
an și jumătate, de exemplu, 
in cadrul centralei termoelec
trice de la Phenian și-au în
sușit cunoștințe de specialitate 
120 de persoane. Eficiența me
todei este oglindită de faptul 
că, în cadrul aceleiași cen
trale termoelectrice, au fost 
introduse în ultimii doi ani 700 
propuneri de raționalizare.

*

la 
în 

cu tendința ge- 
a energeticii bulgare 

capacități-

BUDAPESTA (Agerpres). — 
perioada 
o creș- 

a ponderii 
în balanța

*

PHENIAN (Agerpres). - In 
R.P.D. Coreeană se acordă o 
mare importanță pregătirii de 
cadre specializate. Mare par
te din ele învață în instituții 
tehnice superioare și medii, 
care au numeroase secții se
rale și fără frecvență. De ase
menea, pregătirea de specia
liști în domeniul tehnicii -

Planul cincinal pe 
1971-1975 prevede 
tere însemnată 
hidrocarburilor in balanța e- 
nergetică a țării. Pînă în anul 
1975, cantitatea de petrol care 
urmează a fi prelucrată în Un
garia va ajunge la 9-10 mi
lioane tone, față de numai 6 
milioane tone prelucrate în 
anul 1970. Pentru realizarea 
acestor indicatori se 
struiesc noi întreprinderi 
prelucrare a petrolului, 
baza unor tehnologii și insta
lații achiziționate din U.R.S.I 
R.D.G., Cehoslovacia, R.F. 
și S.U.A.

con- 
de 
pe

S„ 
,G.

Poziția S.U.A. reprezintă principalul obstacol
în seluționarea problemelor cambodgiana și coreeanăii

Declarațiile
PHENIAN 13 (Agerpres). — 

Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președin
tele F.U.N.C., aflat în R.P.D. 
Coreeană, a oferit în cinstea 
lui Kim Ir Sen, secretar ge-

(Agerpres). 
luni, ac- 

zona ora- 
forțele pa-

PNOMPENH 13 
— Continuîndu-și, 
țiunile ofensive în 
șului Pnom Penh, 
triotice cambodgiene au lan
sat un atac de anvergură îm
potriva unor poziții strategice 
lonnoliste din apropierea ae
roportului Pochentong al ca
pitalei khmere. Această ope
rațiune este considerată de 
observatorii militari deosebit

Cea de-a 4-a fază a programului economic
de control al preturilor
șl redresare economică

lui Norodom Sianuk
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, o re
cepție.

In cuvintarea sa, Norodom 
Sianuk a apreciat că, în pre-

la Phenian

13 (Ager- 
cu 

anun-

WASHINGTON 
preș). — In conformitate 
planul guvernamental 
țat anterior de către Adminis
trația Nixon, în S.-U.A. a în
ceput cea dc-a patra fază a 
programului economic de con
trol al prețurilor și redresare 
economică. In conformitate cu 
măsurile din cadrul acestei 
faze, guvernul a ridicat „în
ghețarea" prețurilor, acestea

puțind fi de acum înainte 
majorate de către compani
ile de vînzare în limite sta
bilite de Consiliul pentru cos
tul vieții. Excepție de la a- 
ceastă măsură fac carnea, pe
trolul și derivatele sale, 
rămîn, în continuare, cu 
țuri „înghețate" pînă la 
septembrie și, respectiv, 
august.

care 
pre-

12
19

de importantă, deoarece ata
cul patrioților khmeri yizează 
perimetrul de apărare al aero
portului.

Acțiunile ofensive ale for
țelor de eliberare cambod
giene s-au desfășurat cu suc
ces și în alte regiuni ale țării. 
Astfel, patrioții au cucerit, 
luni, localitatea Skoun, aflată 
la nord-vest de Pnom 
Localitatea ocupă o 
strategică Ia intersecția 
lelor naționale nr. 6 și 
cerirea orașului Skoun, 
un asediu de o lună, face po
sibilă avansarea forțelor pa
triotice în zona dintre loca
litățile Kompong Tom si 
Kompong Cham. încercuite, de 
asemenea, de pațriotii khmeri. 
La citeva ore după cucerirea 
localității Skoun do către pa- 
trioți. forțele lonnoliste au 
fost silite să abandoneze si 
pozițiile deținute la Prey To- 
tung.

Luni, și în cursul nopții 
precedente, aviația tactică si 
strategică americană, inclu
siv formațiuni de bombardie
re supergrele ,.B-52“, au con
tinuat să bombardeze intens 
diferite zone ale Cambodgieî. 
acționînd în special în preaj
ma orașului Pnom Penh.

Pcnh. 
poziție 

sose- 
7. Cu- 

după

zent, poziția S.U.A. reprezintă 
„principalul obstacol în so
luționarea problemelor cam- 
bodgiană și coreeană". Dar, 
a arătat el, nici sprijinul mi
litar pe care Statele Unite 
au afirmat că-1 vor acorda în 
continuare regimului lui Lon 
Noi după 15 august 1973 (data 
limită stabilită pentru în
cetarea bombardamentelor ae
riene americane în Cambod
gia), nici amenințările sal- 
geneze privind o nouă inva
dare si Cambodgiei în spriji
nul lui Lon Noi 
regimul acestuia.

Kim Ir Sen a 
cuvîntarea sa, 
evoluției tot mai 
situației 
favoarea 
și a reafirmat sprijinul 
plin acordat de R.P.D. 
eană lui Norodom 

și G.R.U.N.C. 
împotriva

nu pot salva

relevat, în 
semnificația 
accentuate a 

din Cambodgia în 
forțelor patriotice 

de- 
Core- 

lui Norodom Sianuk, 
F.U.N.C. și G.R.U.N.C. în 
lupta lor împotriva dejti- 
cării manevrelor de extindere 
a războiului, în vederea .eli
berării totale a Cambodgieî.

♦

Misiunea 
„Skylab «i

„Consacrarea oficială a unul stat care
ROMA 13 — Intr-un inter

viu acordat ziarului „L’Unita", 
secretarul general al Partidu
lui African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (PAIGC), 
Aristide Pereira, face o amplă 
trecere în revistă a luptei de 
eliberare din acest teritoriu, a 
obiectivelor care se află în 
prezent în fața PAIGC, înfă- 
țișînd pe lafg proiectul de cre
are a statului independent 
Guineea-Bissau. „Anul trecut' 
am organizat alegerea deputa- 
ților care compun Adunarea 
Națională. Statul indepen
dent Guineea-Bissau ar fi tre
buit să fie proclamat în pri
mul semestru al acestui an, 
dar evenimentele de la 20 ia
nuarie și dispariția lui Cabrai 
ne-au determinat să amînăm 
înfăptuirea acestui obiectiv".

„Pot spune însă — a continu
at secretarul general al 
PAIGC — că acum proiectul 
este pus la punct și noi pre
gătim, în prezent, reuniunea 
Adunării Naționale, care va 
avea drept primă sarcină pro
clamarea independenței țării 
noastre. Aceasta va reprezen
ta ■ consacrarea oficială a unui 
stat care exista în fapt, cu 
toate structurile sale". Răs- 
punzînd la o întrebare legată

există în fapt“
de posibilitatea de a se ajun
ge la o soluție negociată cu 
Portugalia, secretarul gene
ral al PAIGC a spus, în în
cheierea interviului : „Aceas
ta nu depinde de Guineea, ci 
de Portugalia. Noi am decla 
rat în mai multe ocazii că sîn- 
tem gata să ne întîlnim și să 
tratăm cu oricare reprezen
tant al guvernului portughez. 
Acum, cealaltă parte este cea 
care trebuie să se pronunțe".

HOUSTON 13 (Agerpres). — 
Continuîndu-și programul 
prospectare a resurselor 
restre, cei trei astronauți 
efectuat o nouă serie de foto
grafii ale unor zone întinse 
din Statele Unite. America de 
sud și centrală. Cu toate că 
informațiile furnizate sînt 
deosebit de prețioase, aceste 
cercetări vor fi întrerupte pen
tru o perioadă de 
tiv trei săntămîni, 
faptului că Pămîntul 
«eficient de luminat, 
întinse fiind acoperite 
straturi groase de nori.

Alain Bean, ajutat de co
legii săi, a procedat Ia o se
rie de verificări alo unui apa
rat autopropulsat de zbor in
dividual. care va înlesni con
siderabil deplasările viitori
lor astronauți în interiorul 
sau în afara laboratorului spa
țial. Totodată, echipajul la
boratorului spațial a procedat 
la o serie de teste biomedicale 
și a studiat fenomenele so
lare.
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Faptul divers pe glob
„Farfuriile zburătoare" 
din nou în actualitate

nei, prim-solistă a O- 
perei Române din 
București, interpretea
ză arii din opere.

I j

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

Petroșani
17 grade.

Petroșani
10 grade.

în
de

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE,: Vreme instabi
lă, cu cer variabil. Izolat se 
vor semnala averse de ploa
ie însoțit'e de descărcări e- 
lectrice. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nordic.

ROMA 13 (Agerpres). — 
După o perioadă de relati
vă acalmie, „farfuriile zbu 
rătoare" par să revină în ac
tualitate, cel puțin în Italia. 
Centrul Național pentru Stu
dierea Fenomenelor de Natură 
Extraterestră (organizație i- 
taliană cu caracter privat, 
care a efectuat o analiză 
multilaterală a O.Z.N.-urilor) 
a decis, recent, să întreprin
dă o anchetă, ca urmare a 
informațiilor tot mai nume
roase din ultima vreme, ce 
semnalează prezența unor 
„farfurii zburătoare" pe ce
rul Bolognei. In acest scop 
cercetătorii au întocmit un 
chestionar detaliat și l-au tri
mis tuturor persoanelor care 
au declarat că au văzut 
O.Z.N.-uri. Ancheta este în
conjurată de o discreție 
ximă, dar concluziile ei 
fi date publicității.

tuni locale violente pe coas
ta Mediteranei. Duminică, la 
Toulouse, temperatura a a- 
tins nivelul record de 39 gra
de la umbră. Se semnalează, 
datorită căldurii, un adevă- 
vărat exod al populației ur
bane către plajele 
Marea Nordului și 
Mediterană, precum 
coasta Atlanticului.

In cursul după-amiezii de 
duminică, Alpii francezi au 
fost răvășiți de o violentă 
furtună, care a provocat im
portante pagube materiale, 
o localitate rurală fiind 
clarată zonă sinistrată.

de la
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Și Pe

de-

Obiectele prețioase 
de pe „Andrea Doria"

ma
yor

Val de căldură 
în Franța

PARIS 13 (Agerpres). 
Incepînd de sîmbătă, un 
val de căldură s-a abătut a- 
supra celei mai mari părți 
a teritoriului Franței. Prog
nozele meteorologice prevăd 
temperaturi maxime pentru 
ziua de luni, precum și fur-

nou

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — Pentru a patra 
consecutiv scufundătorii 
mericani care participă 
recuperarea obiectelor ] 
țioase aflate la bordul 
chebotului „Andrea Doria", 
naufragiat în urmă cu 
ani, 
cercetări în interiorul 
la o adîncime 
Ei au raportat navei care îi 
însoțește că au reperat cele 
pat'ru lăzi în care se presu
pune că se află un milion 
de dolari în monede, biju
terii și valori de bursă, pre

i zi 
a- 
la 

pre- 
pa-

17 
au efectuat duminică 

navei 
metri.de 75

cum și dolari în piese de 
argint și obiecte de artă în 
valoare de patru milioane 
de dolari. In următoarele e- 
tape de lucru, scafandrii vor 
căuta să mențină intacte lă
zile, pentru a le aduce la 
suprafață.

O originală colecție 
de bijuterii

MADRID 13 (Agerpres). — 
Celebru] pictor spaniol Sal
vador Dali a inaugurat', în 
localitatea Figueras (din es
tul Spaniei), un muzeu care 
va găzdui o colecție de biju
terii desenate de el. In a- 
ceastă originală colecție sînt 
incluse bijuterii din aur, pla
tină, rubine și smaralde. Pie
sele expuse vor rămîne Ia 
Figueras — localitatea nata
lă a pictorului — timp de o 
lună, după care vor fi ex
puse în Marea Britanie și 
Japonia.

Traficanti de droguri
BONN 13 (Agerpres). — 

O puternică rețea de trafi- 
canți de droguri a fost des
coperită. în ultimele zece zi
le, de bricada anti-stupefian- 
te a poliției din Stuttgart. 
Se consideră că, din septem
brie 1972. traficanții au 
transportat heroină în va
loare de 380 000 mărci.
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