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Importante 
depășiri de plan 

la extracția de cărbune

Cote înalte ale productivității 
muncii in abataje

la consumul
«■ de benzină

Întîlnire între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Aii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român,, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a avut o întrevedere, la Ra
bat, cu tovarășul Aii Yata, se
cretar general ,al Partidului 
Eliberării și Socialismului din 
Maroc.

Au participat Abdallah 
Layachi, Abdallah Bourquia 
și Andellaziz Belay, membri 
ai Direcțiunii Partidului Eli
berării și Socialismului.

A luat parte tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In numele Direcțiunii, al 
tuturor militanților partidu
lui, tovarășul Aii Yata a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut 
și a exprimat deplina satis
facție pentru vizita pe 
șeful statului român a
tuat-o in Maroc, pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări, a colaborării gene
rale româno-marocane, subli
niind că aceasta , slujește pe 
deplin intereselor popoare
lor român și marocan, întări
rii prieteniei și conlucrării 
dintre cele două popoare.

a-

care 
efec-

Yata
zădărnicirea 

imperialismului 
interne ale state-

Minerii sectorului IV din cadrul E.M. Petrila desfă
șoară în aceste zile o rodnică activitate destinată încheie
rii cu rezultate cît mai bune a sarcinilor de plan ale lu
nii în curs.

In fruntea întrecerii minerilor pentru cît mai mult 
cărbune se situează brigăzile conduse de STELIAN MAF- 
TEI și ALEXANDRU GHIȘAN, colective care confirmă 
rezultatele bune obținute în ultimele luni. Lucrînd la 
abatajul cameră nr. 15 vest, ortacii lui STELIAN MAF- 
TEI au acumulat de la începutul lunii o depășire de peste 
150 tone de cărbune a sarcinilor ce le revin. La abatajul 
cameră 20 vest, brigada lui ALEXANDRU GHIȘAN în
registrează pînă în prezent un plus de producție de 120 
de tone de cărbune.

Toate aceste realizări sînt rodul hărniciei și price
perii minerilor în organizarea locului de muncă, în fo
losirea timpului de lucru. Dintre ei se remarcă, ANTON 
BAKOȘ, NICOLAE ATANASE, ALEXANDRU MARTON 
prin succese care prefigurează rezultatele bune care vor 
răsplăti la sfirșitul lunii munca plină de abnegație pe 
care o desfășoară colectivul sectorului.

Continua crpștere a productivității muncii în abataj 
constituie preocuparea de căpetenie a colectivului de mi
neri ai brigăzii condusă de NICOLAE BOKOR din sec
torul II al minei Aninoasa. Este calea de bază, alături de 
plasarea cît mai optimă a abatajului frontal din stratul 
15 în care muncesc, pe seama căreia acești vrednici mi
neri și-au propus să participe la învingerea unor greu
tăți apărute în sector din cauza scăderii, pentru moment, 
din lipsă de linie de front, a capacității productive.

După două decade din luna septembrie, ei se pot 
mîndri cu rezultatele obținute, și anume sporirea indica
torului productivitatea muncii în abataj cu 11,3 la sută 
față de nivelul planificat. Ca rezultat, ei raportează un 
volum de cărbune suplimentar, extras în perioada res
pectivă, de 450 tone, cantitate care se adună Ia un plus 
de 2 800 tone cărbune extrase peste plan în primele opt 
luni ale anului.

Meritul acestor succese este în aceeași măsură al fie
cărui minier din cele patru schimburi conduse de IOAN 
BUZILA, DUMITRU IMBRE, IOAN AMBRUȘ și PETRE 
COJOCARU.

Constantin DANILA 
tehnician E.M. Aninoasa

In cadrul precupărilor pen- ■ 
tru reducerea cheltuielilor de 
transport la Autobaza 3 T.A. 
Petroșani, o atenție deosebită 
Se acordă gospodăririi econo
micoase a benzinei.

Verificarea minuțioasă a 
stării tehnice a tuturor, mij
loacelor de transport auto, re
parațiile de calitate executa
te în atelierul unității, extin
derea într-o măsură tot mai 
mare a transporturilor cu re
morci și autocamioane de ma
re capacitate, grija față de ri
dicarea nivelului de cunoștin
țe profesionale a conducăto
rilor auto au condus la eco
nomisirea, în primele 8 luni 
ale anului, a importantei can
tități de 57 000 litri benzină.

In reducerea consumului 
specific de benzină s-au evi
dențiat în mod deosebit șofe- ’ 
rii Viorel Pîrvulescu, Richard 
Covercă, Vaier Roman, Gheor- 
ghe Gora.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în nume
le conducerii partidului nos
tru și al său personal, un cor
dial salut de prietenie și soli
daritate, cele mai bune urări 
de succes Direcțiunii, tuturor 
membrilor Partidului Elibe
rării și Socialismului.

In cursul convorbirii, a
vut loc un schimb de păreri 
asupra unor probleme ale si
tuației internaționale și ale 
mișcării comuniste și munci
torești.

A fost evidențiat cursul nou, 
de destindere și colaborare 
în viața internațională, de re
zolvare pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase dintre sta
te, lupta tot mai hotărîtă a 
popoarelor pentru o dezvol
tare liberă, independentă, pe 
calea progresului economic și 
social. Părțile au reliefat ro
lul crescînd al opiniei publi
ce, al maselor populare în 
realizarea schimbărilor pozi
tive din viața internațională 
și au subliniat necesitatea in
tensificării luptei. popoarelor 
pentru consolidarea și adîn- 
cirea acestor tendințe, pentru

împiedicarea și 
amestecului 
în treburile 
lor.

In cadrul 
evidențiată însemnătatea uni
rii, pe scară națională și in
ternațională, a tuturor for
țelor democratice, progresiste, 
patriotice și antiimperialiste 
pentru a acționa cu vigilență 
și fermitate împotriva forțe
lor’reacțiunii a imperiai smu- 
lui, colonialismului și neoco- 
lonialismului. Totodată, a 
fost exprimată solidaritatea 
cu mișcările de eliberare na
țională, cu țările care luptă 
pentru dezvoltarea economico- 
socială de-sine stătătoare, cu 
toate forțele antiimperialiste.

Părțile au manifestat do
rința comună de a se acțio
na pentru dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și soli
daritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul E- 
liberării și Socialismului cin 
Maroc, în folosul celor două 
popoare, al unității partide
lor comuniste și muncitorești.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie tovărășească.

convorbirii, a fost

La ordinea zsieî pe șantiere

Pregătirile de iarna

Excelenței Sale
Domnului JUAN PERON
Președintele Republicii Argentina, 
Doamnei ISABEL MARTINEZ PERON 
Vicepreședinte al Republicii Argentina

Am aflat cu multă satisfacție vestea ale
gerii dumneavoastră ca președinte, și a 
doamnei Isabel Martinez Peron ca vicepre
ședinte al Republicii Argentina.

' îmi face o deosebită plăcere ca, în nume
le Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, al poporului român, al meu 
și al soției mele, să vă adresez dumnea
voastră și Doamnei Peron calde felicitări 
și cele mai bune urări de succes în înalta 
misiune pe care v-a încredințat-o națiunea 
argentiniană.

îmi exprim încrederea că, în spiritul 
convorbirilor purtate in acest an în Ro-

BUENOS AIRES

mânia, relațiile româno-argentiniene de 
prietenie și conlucrare pe multiple planuri 
— politic, economic, tehnico-științific, 
cultural— vor cunoaște o dezvoltare pu
ternică, în interesul celor două popoare ale 
noastre, al păcii, înțelegerii si colaborării 
internaționale.

Am convingerea că apropiata vizită pe 
care urmează s-o realizez în Argentina, la 
amabila dumneavoastră invitație, va prile
jui o continuare a dialogului fructuos pe care 
l-am început în România și va constitui un 
moment remarcabil în extinderea relați
ilor dintre România și Argentina.

Printre multiplele preocu
pări care stau în fața întregu
lui colectiv de constructori 
și montori al șantierului „Va
lea Jiului" Petroșani 
T.C.M.M. pe un loc 
frunte, se situează realiza
rea in practică a măsurilor, 
adoptate recent, privind 
desfășurarea în condiții op
time a procesului de produc
ție în perioada de iarnă. 
Pentru că se știe de felul în 
care este pregătită munca pe 
timpul friguros depinde în 
mare 
nului 
1973, 
timp 
rezultate pozitive 
trimestrului I al anului 
itor, Ținînd seama că 
ritatea utilajelor din 
au cîmp de desfășurare în aer 
liber (sint supuse deci intem
periilor . atmosferice), îndeo
sebi în activitatea de cons
trucții, este necesar a se trece 
grabnic, la transpunerea în 
fapt a programului adop-

al 
de

măsură realizarea pla- 
de producție pe anul 
creîndu-se în același 

garanția obținerii de 
în cursul 

vi- 
majo- 

dotare

tat, de a se asigura atît 
funcționarea fără întrerupe
re a mașinilor și utilajelor 
cît și condiții normale de lu
cru mecanicilor deservenți.

In acest sens, primii pași 
fost, deja, făcuți. Astfel, 
stația de betoane, aferen- 
lotului -Lupeni, s.-a trecut 
revizuirea și repararea re

încălziră 
satisface

au 
la 
.tă 
la
gjstrelor necesare 
apelor, spre a se 
necesitățile sporite de beton 
pe tot parcursul iernii. Iii ca
drul secției de producție se
cundară din Vulcan șantierul 
execută în prezent o stație 
modernă de betoane și agrega
te, a cărei intrare în funcție 
va favoriza micșorarea substan
țială a cheltuielilor prilejui
te de prelucrarea betoanelor. 
Materiile prime necesare be
toanelor nu vor mai fi trans
portate la fiecare punct de 
lucru al șantierului ci vor fi 
prelucrate în stația centrală, 
urmînd a se trimite la fron
turile de muncă betoane din

preocu- 
pregăti- 
a unui

mărcile specifice, necesare 
diverselor construcții, și in 
cantități strict utilizabile. No
ua soluție se va concretiza 
în îmbunătățirea calității 
betoanelor și, implicit, a e- 
xecuției construcțiilor; ea 
va îngădui, de asemenea, 
păstrarea acestora la adăpost 
de vicisitudinile vremii. Toa
te acestea presupun, desigur, 
acordarea unei atenții spo
rite îndeplinirii aceluiași 
imperativ din partea colec
tivului S. U. T. — Iscroni al 
T.C.M.M., unitatea care asi
gură transportul betoanelor 
de la stație la locul turnării, 
unde, așa cum am constatat, 
există de pe acum, 
pări vădite, pentru 
rea corespunzătoare
număr suficient de autobascu
lante pentru condițiile deose
bite de frig.

Ing. Daniel DROBLICI,
Șantierul „Valea Jiului" al

T.C.M.M.

(Continuare in pag. a 3-a)

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Organizațiile de tineret în fata alegerilor 
noilor organe conducătoare

Ne mai despart cîteva zile 
de data.. eind, potrivit.,statu
tului U.T.C.’, vor începe â- 
dunările generale pentru dări 
de seamă și alegeri la nivelul 
grupelor și organizațiilor 
U.T.C., precum și la nivelul 
organizațiilor de an ale asoci
ației studenților comuniști.

Eveniment de cea mai ma
re însemnătate în viața tine
retului, adunările generale de 
dări de seamă și alegeri con
stituie un prilej de analiză 
profundă a întregii activități 
desfășurate de birourile și 
comitetele U.T.C. în perioada 
care s-a scurs de la alegerile

Ing. Nicolae HANEȘ, 
prim secretar al Comitetului 

municipal U.T.C.

precedente. Este vorba, așa
dar, de o analiză temeinică 
a contribuției organizațiilor 
U.T.C. la educarea și mobili
zarea tinerilor pentru realiza
rea sarcinilor trasate de 
partid, la înfăptuirea planu
lui economic și a celorlalte 
obiective.

îndatoririle și răspunsurile 
ce revin tineretului în viața 
socială determină creșterea

rolului organizațiilor U.T.C. 
în integrarea tot mai dina
mică a tineretului în prodiie- 
ție în efortul colectiv al 
menilor muncii din 
Jiului de a realiza angaja
mentul patriotic „cincinalul 
înainte de termen."

Adunările generale pentru 
dări de seamă și alegerea noi
lor organe conducătoare pune 
în dezbaterea uteciștilor toate 
compartimentele activității, 
începînd cu preocuparea pen
tru educarea prin muncă și 
pentru muncă, pregătirea pro-

l oa-
Valea

Șeful 
Chiș de 
strucții 
Petroșani surprins împreu
nă cu colegii la asamblarea 
unei instalații cu schip.

de brigadă Teofil 
la atelierul de con- 
metalice a I.U.M.

Vernisajul
expoziției

Deschiderea săptămînii

„S A R M13'73

(Continuare în pag. a 3-a)

de artă

flori ale populare plastică
Stoican,

T. SFATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

C. DINULESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

In foaierul Casei de 
tură din Petroșani a 
loc, ieri după-amiază, 
nisajul expoziției’

WC W.WW

Biroului
de

membri ai
județean
Zgircea, prima-
Sarmizegetusa. 

inaugurale au

frumuseții
(fritioalul-eoneiLrs „(flori aleie de pe Q-ul“

interjudețene

IN PAGINA A II-A

Situația din Chile

Rezultatele definitive ale 
alegerilor din Argentina

încetarea din 
etului Pablo

viață a po- 
Neruda

Campionatul asociației 
sportive — o competiție 
menită să impulsioneze 
activitatea sportivă de 
masă

Lucrările Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Cronica meciului 
rugbi. Știința — Gloria 
București

Conferința pentru secu
ritate și cooperare in 
Europa
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Pornind de pe aceste me
leaguri în care-și are izvoa
rele, Jiul, străbătînd Gorjul, 
atingind județul Mehedinți și 
apoi traversînd Doljul, rlul, 
acesta a fost și sursa unor 
creații populare. elemente 
comune ale respectivelor zo
ne folclorice: Aceasta este i- 
deea iestivalului-concurs 
„Flori alese de pe Jiu", ma
nifestare complexă a clnte- 
cului, jocului și portului 
popular.

Duminică dimineața, pe ar
tera principală a orașului Pe
troșani, strada Republicii, s-a 
desfășurat o sărbătorească 
paradă a portului popular. 
Sute de pionieri din Valea Ji
ului, înveșmlntafi în costume 
naționale — indiciu nu numai 
al activității cultural-artisti-

ce prezente în școli, ci și al 
procesului sistematic de apro
piere și prefuire fată de spi
ritualitatea populară prezentă 
în folclorul muzical și literar, 
în datini și obiceiuri — au 
fost alături de artiștii amatori 
din Valea Jiului, din Gorj și 
Dolj. Costumele populare lo
cale, elegante prin chiar so
brietatea și simțul măsurii ce 
se reflectă în ele, cîntecele și 
dansurile populare de aici 
s-au împletit cu exuberanta, 
optimismul și coloritul artiș
tilor doljeni și gorjeni. Sute 
de locuitori 'au admirat acest 
reușit spectacol plastic care 
s-a încheiat în fafa Casei de 
cultură.

In partea a doua, a concur
sului artiștilor amatori, au 
urmat județele Dolj și Gorj

(este regretabilă absenta ju
dețului Mehedinți care a ig
norat valoarea unor astfel de 
manifestări pentru încuraja
rea valorificării folclorului).

Artiștii amatori doljeni au 
adus cu ei specificul și pros
pețimea zonei lor folclorice: 
formația de cavaliști din co
muna Gîngiova, dansurile de 
mare vivacitate și spectaculo
zitate din satul Săpata și de 
la Măceșul de jos, soliști ai 
baladelor vechi (Constantin 
Stănescu — „Țiu haiducul", 
Dumitru Lupu — „Balada hai
ducească"). Interesul manifes
tat pentru valorificarea in-

cul- 
avut 
ver- 

interju- 
dețene de artă plastică, or
ganizată de Comitetul de 
cultură și educație socia
listă al județului Hunedoa
ra și filialele U.A.P. din 
Petroșani, Craiova și Deva 
în cadrul manifestărilor 
cultural-artistice „Sarmis — 
’73“. Deschiderea expoziției 
a fost urmată de o dezbate
re avînd tema „Creația 
populară, sursă de inspira
ție pentru arta plastica con
temporană". Au participat 
Olga Bușneag, critic de artă 
la revista „Arta plastică", 
Lia Szasz, artist plastic din 
București, sculptori, pictori 
și graficieni din Hunedoa
ra, Deva și Petroșani.

In incinta anticului amfi
teatru roman de la Sarmize- 
getusa, mii de oameni s-au a- 
dunat duminică dimineața 
pentru a participa la inaugu
rarea celei de-a IV-a ediții a 
Festivalului de cultură și artă 
hunedoreană '.Sarmis ’73“. 
Circumscrisă în perimetrul 
hunedorean al manifestărilor 
artistice de toamnă, el va cu
prinde cele mai prestigioase 
rezultate obținute în dome
niul culturii, al spiritualității 
locuitorilor acestor meleaguri.

Largă manifestare a artei 
și culturii socialiste în jude- 
țur nostru actuala ediție a fost 
desahisă de tovarășul’ Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean Hunedoara

SPORT
Relatări de Ia meciuri
le de fotbal din „Cupa 
României"

al P.C.R., care, cu acest pri
lej, a rostit cuvîntul inaugu
ral. Au fost prezenți tovarășii 
David Lazăr și Ștefan Almă- 
șan, secretari ai Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
Nicolae Andronache, șef de 
secție la Comitetul județean 
de partid, Petru
Gheorghe Pavel și Gheorghe 
Șimon,
Comitetului 
partid, Vasile 
rul comunei 
La serbările
participat Elena Secoșan, et
nograf la Institutul pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
Vasile Sovonea, șeful secției 
de artă plastică și populară 
de la Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcă
rii artistice de amatori Bucu
rești, un grup de arheologi 
din ' Cluj, conduși de conf. u- 
niv. dr. Hadrian Daicoviciu.

Actori de la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Petroșani,

O nouă creșă la Vulcan
Ieri, la ora 12, constructo

rii din Vulcan ai Grupului 
de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. au predat beneficia
rului — Consiliul popular o- 
rășenesc — noua creșă, ridi
cată in acest an. Noul edifi
ciu social al orașului, cores
punde integral exigentelor 
celor ce se preocupă, perma
nent de îmbunătățirea con
dițiilor de viată ale famili
ilor locuitorilor orașului.

Fructe de pădure
In punctele de colectare 

Livezeni, BSrbăteni, Dealul 
Babii, Bilugu, Valea de 
Brazi, Arcanul, Buta și Gîr- 
bovul au fost predate în
semnate cantități de fruc
te de pădure. Și anunie : 
130 tone zmeură, 10 tone 
afine roșii și 6 tone afine 
negre. Se continuă cu co
lectarea de mure din care 
se prevede o recoltă boga
tă.

„Haină" noua clubului 
din Petrila

Clădirea clubului din Pe
trila își schimbă înfățișarea. 
In aceste zile o echipă de 
zidari, condusă de Teodor 
Tătar, execută ample lucrări 
de reparații. Au fost termi
nate tencuielile în încăperi
le situate la subsolul scenei, 
urmînd ca ele să fie extinse 
și la celelalte spafii destina
te activității formațiilor de 
artiști amatori.

Totodată aici se lucrează 
la sistematizarea zonei din 
fata clubului unde se con
struiește o fîntînă arteziană.

Noi centrale telefonice
în urmă, la 
Lupeni a 

centrală te-

Cu cîteva zile 
Spitalul unificat 
fost instalată o 
lefonică (B.C.), ou 50 de li
nii, de tipul 7 551. Interven
țiile oamenilor în halate albe 
vor fi, 
mult 
rînd, 
E.M. 
nea, 
milară, cu 100 de linii.

de acum înainte, 
mai prompte. In cu

la sectorul Bărbăteni al 
Lupeni va fi de aseme- 
instalată o centrală si-

Echipajul de pe 
lab“ se pregătește 
întoarcere pe Tera

(în pagina a IV-a)
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Fază din meciul tur de la București, în care Dinu trece prin dribling de apărarea 
supraaglomerată a oaspeților.

Foto : Aurel DULA

Știința Petroșani — 
Gloria București 11-7

In cel de-al 57-lea campio
nat al diviziei naționale A 
de rugbi (prima etapă), echi
pa favorită a iubitorilor aces
tui sport din Valea Jiului a 
pășit cu „dreptul" dar... în 
general jocul nu a dat satis
facție deplină. Spunem a- 
ceasta, întrucit nu toate com
partimentele s-au ridicat ia 
valoarea scontată. In primul 
rînd, rugbișt'ii din Petroșani 
au întîlnit o echipă care s-a 
comportat peste așteptări, 
reușind să anihileze nume
roasele atacuri adverse și 
să creeze faze periculoase.

In al doilea rînd, troicarii 
au căutat să cîștige teren 
prin aruncarea majorității 
mingilor în afara tușei. De 
asemenea, ei n-au fructificat 
numeroasele baioam câștiga
te (în majoritate) la tușă, de 
„înaltul" Constantin Florian 
iar la grămezile ordonate de 
valorosul Mircea Ortelecan. 
De aceea, în prima repri
ză, gazdele nu au re
ușit să înscrie decît 
patru puncte, în min. 39, prin 
Burghelea, care realizează o 
încercare rămasă netrans
formată de către Fălcușanu.

După pauză, aspectul me
ciului se schimbă, jocul la 
mină al balonului va intra 
în posesia acelora care ne 
desfătau cu spectacolul rug- 
bistic, dar numai in parte. Cei 
care au ocazia sînt însă, oas
peții prin Gavriș, care ajun- 
gînd în buturile adverse gre
șește. deoarece alunecind, în 
loc să culce balonul în tere
nul de țintă, îl aruncă în a- 
fara spațiului de joc. Dar 
numai după cîteva minute, 
același Gavriș reduce din 
hadicap, prin transformarea 
unei lovituri de pedeapsă de 
la 25 m.

fea o grămadă spontană, 
t*n jucător al Gloriei este 
surprins în ofsaid și Martin 
transformă lovitura de pedeap

să acordată, astfel că scorul 
devine 7-3.

Majorarea punctelor am
belor echipe nu intervine 
pînă în ultimele minute de 
joc datorită loviturilor de 
pedeapsă netransformate de

Rugbi, 
divizia A

către Martin (min. 55) pentru 
Știința și Ivan (min. 65) pen
tru Gloria. In min. 75 oaspe
ții inițiază un atac destul de 
frumos și periculos pe linia 
de troicari, dar Burghelea in
terceptează balonul, pătrun
de în terenul advers, o pasă 
excelentă lui Lomotă care 
pătrunde în forță și culcă 
balonul în terenul de țintă, 
încercarea rămine netrans- 
formată de către Băltărețu.

In ultimul minut de joc,

oaspeții reduc din scor prin 
Iacob, care înscrie patru 
puncte printr-o încercare. 
Astfel că meciul ia sfîrșit cu 
scorul de 11-7 în favoarea 
Științei Petroșani.

In concluzie, putem spune 
că nu a fost un joc de o fac
tură tehnică la un nivel ridi
cat, dar ne permite să apre
ciem disponibilități tactice, 
joc organizat, omogen cu 
faze spectaculoase a pache
tului de înaintași al Științei.

Arbitrul V. Cismaș din 
București a condus foarte 
bine această întîlnire.

ȘTIINȚA a evoluat în ur
mătoarea alcătuire : Talpă, 
Ortelecan, Radu, Ștefan, 
Moroe, (Tufanu), Lomotă, 
Constantin, Băltărețu, Nea- 
gu, Fălcușanu, Abribula, 
Dumitru, Burghelea, Stăncu- 
leanu. (Rădulescu), Martin.

Emilian NEAGOE

HAI
ROMÂMA!

LEIPZIG - 26 SEPTEM
BRIE 1973, este orașul și zi
ua mult așteptată în care e- 
chipa României ar putea lua 
o opțiune hotăritoare asupra 
prezenței sale la Weltmei- 
sterschaft - 1974.

Așadar, o singură zi ne 
mai desparte de momentul 
începerii unei partide de fot
bal, care ar putea avea a- 
celeași semnificații majore 
pentru tricolorii noștri, pe 
care le-au avut nu cu mulți 
ani in urmă meciurile de pe 
Wembley, de la Lausanne, A- 
tena sau Guadalajara.

Dificilă misiune pentru Di
nu, Dumitrache, Dobrin și 
ceilalți. Infinit mai grea decîț 
partida tur în care tricolorii 
au învins cu 1-0 puternicul 
team al R. D. Germane, în 
urma unei prestații care a de
pășit așteptările celor mai 
mulți dintre noi.

Ce va fi acum... iată ma
rea întrebare I Ca simpli 
spectatori am putea răspun
de obișnuit : „să învingă cei 
mai buni". Ca suporteri în
flăcărați ai echipei naționale 
am vrea să spunem mult mai 
mult, cu obiectivitatea unor 
martori oculari ai creșterii 
valorice certe pe care trico
lorii o înregistrează de cițiva 
ani buni, dorința noastră es
te legitimă, este conformă 
cu posibilitățile de moment 
ale naționalei.

Să așteptăm așadar cu e- 
moție și mai ales cu încrede
re ziua de miine. Să fim cu 
mic cu mare in fața micilor 
ecrane și în fiecare casă să 
regăsim un crîmpei de ata
șament pentru culorile româ
nești. Din toată inima, cu 
toții : HAI ROMANIA I

A. DULA

O spectaculoasă urmări

re care, însă, va da cîștig 

de cauză jucătorului „Știin

ței".

Foto : I. LEONARD

Ploieștiul — gazda 
unei emoționante 

despărțiri
țiativă, care sîntem convinși că 
ar fi bine primită de iubitorii 
fotbalului din Valea Jiului, da
că ar fi întreprinsă și la noi. 
Și avem jucători care ar me
rita o asemenea recunoștință 
din partea clubului, a specta
torilor, a noastră, a tuturor I

a găzduitOrașul Ploiești 
un remarcabil eveniment spor
tiv, prilejuit de retragerea din 
activitatea competițională a 
cunoscutului internațional Mi
hai lonescu, care timp de mai 
bine de un deceniu a fost „în
gerul păzitor*1 al porții echipei 
petroliste.

Peste 12 000 de spectatori
ou asistat la meciul de fotbai 
omagial desfășurat între o 
selecționată divizionară A și 
F. C. Petrolul, încheiat cu vic
toria acesteia din urmă cu
scorul de 4-2, precum și la 
festivitatea emoționantă cu
prilejul căreia „Mișu" lo
nescu și-a luat adio de la 
foștii coechipieri, de la echi
pa și publicul pe care nu le-a 
dezamăgit niciodată.

Demn de subliniat este
faptul că din selecționata di-
vizionară au făcut parte Li-
bardi și cocker, care au a-
vut dre; coechipieri jucători
cu veci- ,iate de serviciu în
fotbalul omânesc ca Boc,
Cîmpeanu Bădin, Nae lo-
nescu, Mureșan, Vătafu, Mol-
doveanu etc.

Sărbătoritului i-au fost în- 
mînate cupe și fanioane din 
partea Federației române de 
fotbal și a cluburilor divizio
nare și o fost felicitat pentru 
rezultatele deosebite înregis
trate de-a lungul carierei sale 
de tehnicieni reputați ai 
fotbalului românesc ca An
gelo Niculescu și Iile Oanâ.

Inițiativa clubului ploieș
tean, organizarea excelentă 
a reprezentat un frumos o- 
magiu adus fotbalistului Mi
hai lonescu, exemplu de a- 
tașoment față de culorile clubului 
și de conduită sportivă și ce- 
toțenească ireproșabilă. tn»

însemnare

Existența talentului e doar o... 
promisiune (nu o certitudine I)

„Permiteți-ne să adăugăm 
cîteva cuvinte - ne scrie far
macistul Fodor Levente din 
Petroșani, a fost handbalist 
la Știința - la însem
nările redactorului Dan
Rareș, pe marginea meciului 
dintre Știința și Nitramonia 
Făgăraș... Ne doare, să nu 
credeți că nu ne doare faptul 
că anii au trecut peste noi și 
nu mai putem juca handbal

ca altădată. Nu poți opri 
timpul în loc I Pentru ca vi
itorul componenților actualei 
echipe de handbal, al a- 
cestor băieți cu adevărat ta- 
lentați, înzestrați, să fie cel ce 
se întrevede, ar fi bine, însă, 
să aveți grijă cu... cuvintele 
laudative. Mai întîi, ei trebuie 
să confirme că sînt talentați 
- și sînt convins că o vor fa
ce, pentru că dispun de gaba-

TELEX « TELEX •
LEIPZIG (prin telefon de la trimisul Agerpres, P. Ochi- 

albi): Leipzig, orașul renumitelor tîrguri internaționale, va 
găzdui miercuri un eveniment sportiv de mare atracție : pe 
stadionul cu 100 000 de locuri, începînd de la ora 18,30, re
prezentativele de fotbal ale României și R.D. Germane se vor 
întîlni într-un joc decisiv (grupa a 4-a a preliminariilor 
campionatului mondial) pentru calificarea la turneul final, 
programat anul viitor în R.F. Germania.

In vederea acestei partide ambele formații au făcut pregă
tiri intense. Echipa României, care se află în fruntea clasa
mentului grupei, are nevoie de cel puțin un rezultat de ega
litate în acest meci pentru a-și păstra șansele de calificare. 
In schimb, formația R.D. Germane are neapărat nevoie de do- 
uă puncte pentru a trece în fruntea clasamentului. Pînă a- 
cum, în cadrul acestei grupe, s-au disputat opt jocuri în
cheiate cu următoarele rezultate : Helsinki: Finlanda—Alba
nia 1—0 ; Helsinki: Finlanda—România 1—1 : București: 
România—R.D. Germană 1—0 ; București: România—Alba
nia 2—0 : Tirana : Albania—România 1—4 ; Magdeburg : R.D. 
Germană—Albania 2—0 ; Dresda : R.D. Germană— Finlanda 
5—o ; Tampere : Finlanda—R.D. Germană 1—5.

In ultimii zece ani, echipele României și R.D. Germane s-au 
întîlnit de șase ori. Trei meciuri au fost cîștigate de fotba
liștii din R.D. Germană, două de fotbaliștii români, iar o par
tidă s-a încheiat Ia egalitate.

Echipa României a sosit luni la Leipzig fiind cantonată la 
hotelul „Astoria".

înaintea acestei partide clasamentul grupei a 4-a se pre
zintă astfel :
1. România 4

2. R.D. Germană 4
3. Finlanda 4
4. Albania 4

3 1 0 8— 2 7 puncte
3 0 1 12— 2 6 puncte
112 3—11 3 puncte
0 0 4 1— 9 0 puncte

In afara întîlnirii de miercuri au mai rămas de jucat în 
această grupă următoarele partide : 10, octombrie : Albania — 
Finlanda ; 14 octombrie : România—Finlanda ; 3 noiembrie . 
Albania—R.D. Germană.

EQȚBAL: „Cl/PA ROMÂNIEI11

Minerul Lupeni —
Minerul Teliuc 4—1

Pe Stadionul din Lupeni, 
duminică s-a desfășurat’ me
ciul de fotbal dintre Mi
nerul Lupeni și Minerul Te
liuc, contînd pentru „Cupa 
României", în fața a aproape 
800 de spectatori, care au 
plecat . nu prea mulțumiți de 
pe tribunele stadionului.

Cu toate că scorul a fost 
favorabil gazdelor, totuși jo
cul nu s-a desfășurat la un 
nivel tehnic ridicat. Oaspeții 
insistînd mai mult, au reușit 
chiar să deschidă ei primii 
scorul în min. 8, prin Gru
ber.

După acest duș rece, gaz
dele și-au revenit și au creat 
cîteva faze frumoase, timp 
în care au reușit să egaleze 
prin Lucuța, în min. 20. 
Gazdele au presat poarta 
oaspeților, ratînd însă foarte 
multe ocazii de a majora 
scorul. Au reușit acest' lucru 
prin tînărul Nicolae, abia în 
min. 32 al primei reprize. 
Deci 2-1, scor cu care ia 
sfîrșit prima parte a jocului. 
La reluare, gazdele ies mai 
hotărîți pe teren și inițiază

faze periculoase Ia poarta 
oaspețiloi- și reușesc să ma
joreze din nou scorul, în 
min. 62 prin Lucuța. In con
tinuare, gazdele presează 
poarta oaspeților din ce în 
ce mai mult, punîndu-1 la 
grea încercare pe portarul 
Roman, care fiind în formă, 
a apărat excelent, scăpîndu- 
și echipa de la goluri ca și 
făcute și de la înregistrarea 
unui scor mai sever. In min. 
83 Vasian face ca tabela de 
marcaj să fie schimbată pen
tru ultima oară în această 
partidă, astfel că scorul fi
nal al meciului devine 4-1 
în favoarea minerilor. An
trenorul Tudor Mihalache, 
a folosit următoarea forma
ție : Șarpe — Polgar, Bur- 
dangiu, Șvedac, Rus, — Do- 
san, Vasian, — Lucuța, Co_ 
troază (min. 70 Pecsar), Ni
colae, Popa (min. 75 Moldo
van).

docul a fost condus la cen
tru de arbitrul I. Chilimbar.

Fr. COROI, 
corespondent

Handbal, divizia B 

Știința Petroșani pierde 
la limită la Copșa Mică

In cea de-a 4-a etapă a cam
pionatului diviziei B de hand
bal, Știința Petroșani a întîl
nit, în deplasare, duminică, e- 
chipa Metalul din Copșa Mi
că. Meciul începe în nota de 
dominare a Științei care prin 
atacuri lungi, conduse cu in
teligență de tînărul Gliga, și 
finalizări precise, reușește să 
conducă în minutul 10 cu 
scorul de 3—1.

Din cauza ploii și a terenu
lui mereu umed, imprecizia 
contraatacurilor își spune cu- 
vîntul. astfel cîteva greșeli a- 
le jucătorilor Științei, aduc e- 
galarea echipei gazdă. La a- 
ceasta contribuie și o lovitu
ră de la 7 m, acordată gratu
it de arbitru pentru un fault 
comis la mijlocul terenului.

Spre deosebire de meciuri
le anterioare din deplasare, 
băieții Științei reușesc cu 
mult calm să mențină echili
brul meciului, astfel că efor
turile disperate ale gazdelor 
de a lua un avantaj substan
țial sînt spulberate rînd pe 
rînd de Lupui, Bora, Szemes. 
Prima repriză se termină la 
scorul de 7—5 pentru gazde.

Repriza secundă este în 
continuare dominată de jucă
torii Științei, care printr-o a- 
părare fermă condusă de a- 
celași Gliga reușesc să bloche
ze majoritatea șuturilor de la 
distanță. In acest sens, de re
marcat forma bună a portaru
lui Loy.

In min. 45 Știința, după do
uă eliminări succesive, date 
cam ușor de arbitru, joacă în 
5 oameni, gazdele reușesc să 
înscrie doar un singur gol și 
acesta prin lovitură de la 7 
m, astfel că în minutul 48 
scorul era de 9—8. Din acest 
moment, partida ia un aspect 
dur, cu unele „ieșiri" neregu
lamentare ale gazdelor, care 
cu mare greutate reușesc să 
cîștige meciul, la scorul de 
11—9. De remarcat debutul 
ca antrenor prim al echipei, 
al profesorului Ieronim Cea- 
cu.

Iată lotul Științei : Szemes 
(3), Lupui (2), Floca, Gliga (2), 
Popovici, Mastici (1), Flețan 
(1), Rovinaru, Orbulescu.

P. PUIU

Știința — Cimentul Tg. Jiu
1 - 0

Un nou pas făcut în 
„competiția surprizelor**

Duminică teamul studenților din Petroșani a primit 
replica divizionarilor C. din Tg. Jiu, Cimentul, într-o parti
dă contînd pentru populara competiție fotbalistică dotată cu 
„Cupa României".

Prima parte a meciului a fost caracterizată de un joc 
slab, lipsit în cea mai mare parte de spectaculozitate, doar 
aportul cîtorva jucători ai gazdelor a fost la un nivel mai ridi
cat. Apărarea oaspeților și-a făcut datoria cu multă ambiție, 
în special portarul Papuc, care a salvat de cîteva ori goluri 
ca și făcute. Prima repriză ia sfîrșit cu un scor alb.

La reluare, elevii profesorului Gheorghe Irimie, evoluea
ză ceva mai bine, inițiază contraatacuri fulgerătoare, mai 
ales pe partea dreaptă, unde Marin David a fost imbatabil, 
depășindu-și adversarii de cele mai multe ori, reușind să-și 
pună prin centrări precise coechipierii în situații de gol. In 
min. 53 consemnăm ratarea unei mari ocazii de a înscrie, 
consumată în careul mic al oaspeților, cînd o centrare bună 
primită de la David, nu este fructificată, Gruia, Rotea și Gu- 
lea, bîlbîindu-se în fața porții. Șansa însă nu-i mai ocolește 
pe studenți în min. 57, cînd David trimite în gol pe lingă 
portarul Papuc, o minge expediată din corner, de un coechi
pier. Deci 1-0, scor cu care ia sfîrșit această partidă, o victorie 
care Ie conferă jucătorilor de la Știința dreptul de a partici
pa într-o etapă superioară a „competiției K. O." a fotbalului 
autohton, „Cupa României".

Știința a evoluat în următorul „11“ : Bogheanu — Bizo, 
Rusu, Sandu Victor, Burnete — Nădășan (min. 70 Reisss) — 
Bulbucan — David (min. 73 Gudei), Gulea, Gruia, Rotea.

A arbitrat corect, Ia centru, loan Nicoară (Cugir).

I. NICOLAESCU

ritul necesar handbalului mo
dern - și după aceea să-i e- 
logiați".

De acord, în principiu. De 
fapt, recitind acum cronica 
meciului sus-amintit, ni se pa
re nu numai că e destul de 
străvezie „pledoaria" de a- 
colo pentru talentul lui Lupui, 
Mastici, Szemes sau Orbu
lescu (ceea ce nu exclude, dar 
nici nu absolutizează cu de
cizie existența acestuia), dar 
de... printre rînduri, din „to
tul" unitar pe care-l consti
tuie „însemnarea" respectivă, 
reies pregnant și lipsu
rile echipei (care nu 
se concretizează in bune e- 
voluții) poate rămine o... frun
ză în vînt Ca și dumneavoas

tră, și semnatarul cronicii re
cunoaște că „băieții" au ta
lent. Deocamdată etalează 
doar înclinații deosebite, pe
care se vor grefa, cu siguran
ță, dacă antrenamentele vor
fi sistematice, exacte, iar
munca... muncă (talent fără 
muncă — egal zerol) și re
zultate, evoluții, meciuri exce
lente, care să vădească un 
talent în continuă „răbufni
re", dezvoltare.

Să sperăm că nu v-ați în
șelat nici dumneavoastră 
(pentru că nu intrați deloc în 
contradicție cu semnatarul cro
nicii, susțineți același adevăr) 
și nici...

Dan RAREȘ

>

O fază periculoasă la poarta formației din Tg. Jiu 
Foto : I. LICIU

Popice

Un debut concludent 
ai Jiului Petrlla
Reprezentanta municipiu

lui nostru în competiția di
vizionarelor A de popice, e- 
chipa Jiul Petrila a debutat 
în noua ediție a campionatu
lui sub bune auspicii, reușind 
ca în compania unor adver
sari redutabili, din formația 
Minaur Baia Mare, să obți
nă o victorie binemeritată, 
la o diferență apreciabilă. 
Astfel precizia aruncărilor 
efectuate de popicarii petri- 
leni s-a materializat în nu 
mai puțin de 5 188 popice do- 
borîte, cei mai abili dovedin- 
du-se jucătorii Ion Biciușca 
(981 p.d.j, Mihai Torok (895 
p.d.) și Iosif Balogh (874 
p.d.j. Punctajul realizat de 
popicarii băimăreni a fost de 
4 954 p.d.

Campionatul asociației sportive
Activitatea sportivă de ma

să din toamna acestui an es
te marcată de desfășurarea 
campionatelor pe asociație. 
Consiliile asociațiilor sportive 
muncesc intens pentru ca în
trecerile care-i desemnează 
pe campionii întreprinderii, 
instituției, să constituie un 
bun prilej pentru cuprinde
rea în activitatea sportivă a 
unui număr mare de tineri și 
tinere.

Campionatele pe asociație 
au devenit tradiționale în 
mișcarea sportivă din munici
piul nostru. La experiența a- 
cumulată de organele și orga
nizațiile sportive de-a lungul 
anilor, se adaugă și aceea ob
ținută recent cu prilejul des

fășurării competițiilor sporti
ve din cadrul concursului 
„Sport și sănătate", experi
mentată Ia unele asociații 
sportive. Revine deci o sarci
nă importantă in munca aso
ciațiilor sportive, de a folosi 
judicios cu prilejul acestor 
campionate experiența mun
cii de pînă acum.

Popularizarea competițiilor 
trebuie făcută cu atenție și

najeze noi sectoare pentru 
atletism , să se pună la 
punct materialele sportive. 
Este necesar, de asemenea, să 
fie cooptați instructorii spor
tivi pentru a-și aduce contri
buția la mobilizarea partici- 
panților și la buna pregătire 
a concursului.

In ceea ce privește mobili
zarea tineretului va trebui să 
fie, cu sprijinul organizați-

O competiție de anvergură 
menită să impulsioneze activitatea 

sportivă de masă

din vreme. Prin afișe, în sec
toarele de muncă, în ateliere, 
prin gazetele de perete și prin 
stațiile de radioficare de la 
exploatările miniere trebuie 
să se facă cunoscut tuturor 
iubitorilor sportului, ramurile 
sportive la care se organizea
ză întreceri, activistul sportiv 
la care se fac înscrierile, da
tele la care vor începe între
cerile, precum și principalele 
prevederi ale regulamentului. 
Pregătirea terenurilor de 
sport constituie o acțiune im
portantă. Cu sprijinul mase
lor de sportivi este necesar 
să Se reamenajeze unele te
renuri de sport, să se ame-

ilor de partid, continuată și 
îmbunătățită colaborarea cu 
organizațiile U.T.C. și comite
tele sindicatelor. Pe baza ex
perienței căpătate cu prile
jul complexului polisportiv 
„Sport și sănătate" este nece
sar să se găsească cele mai 
eficace metode de cuprindere 
a unei mase cit mai mari de 
oameni ai muncii, a întregu
lui tineret, în desfășurarea 
campionatelor pe asociații.

Birourile secțiilor pe ramu
ră de sport, în colaborare cu 
consiliile asociațiilor sportive 
vor face programarea între
cerilor pe care o vor afișa în 
locuri vizibile, indicînd tot

odată orarul fixat pen
tru desfășurarea compe
tițiilor. In timpul in_ 
trecerilor, antrenorii și ins
tructorii sportivi vor acorda 
asistența tehnică participan- 
ților, îi vor îndruma și le vor 
da indicații astfel ca dispute
le să se situeze la un înalt 
nivel tehnic. Consiliile asocia
țiilor sportive se vor îngriji 
de popularizarea rezultatelor 
astfel ca ele să constituie un 
puternic stimulent pentru toți 
participanții.

Organizarea campionatelor 
pe asociație va trebui făcută 
astfel îneît să permită concu- 
renților și participarea la une
le acțiuni turistice, cupe pe 
ramuri de producție, duminici 
cultural-sportive, unele cupe 
festive și tradiționale etc.

Prin aceasta interesul pen
tru competiție va crește con
siderabil și implicit numărul 
partlcipanților la întreceri. 
Campionatele pe asociație tre
buie să constituie un pas îna
inte pe drumul creșterii cali
tății activității noastre spor
tive de masă !

Prof. Dorel VLADISLAV, 
prim-vicepreședinte al 

GJW.E-MS. Petroșani
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Evoluează „bătrînii tineri" din Uricani.

Flori ale frumuseții populare
(Urmare din pag. 1)

strumentelor muzicale popu
lare (cimpoi, ocarină, drîm
bă, fluier și caval) s-a des
prins din adevărata virtuozi
tate a lui Marin Stănculeț, 
Florifă Văduva, a fluieroșilor 
și cavaliștilor. Aplauzele 
spectatorilor au răsplătit cu 
generozitate talentul artiștilor 
amatori doljeni, mesageri ai 
folclorului din zona lor.

Artiștii amatori de la Casa 
de cultură din Tg. Jiu au re
prezentat folclorul gorjenesc 
doar sub două aspecte : jocul 
și cîntecul. Coloritul, ritmul 
și timbrul cîntecului 
nesc au fost aduse în
frumusefea lor cunoscută de 
Tică Dragomir („Mai ții min
te, mă dragă Mărie", „Ies 
aiară-n bătătură"), Victor Ti
ta („Balada lui Zbancă", „Ce 
frumos mai cîntă cucu“), Ni- 
colița Blîndu, Vali Trăistaru, 
de talentatul instrumentist

gorje- 
toată

Stefan Popescu (fluier, caval, 
ocarină, drîmbă). La punctul 
creatori și interprefi de umor, 
prevăzut de regulament, Cos
te! Dăneț și Gheorgbe Popes
cu au prezentat scenetele sa
tirice „Nu se poate" și „Lău
tarii".

După festivitatea de premi
ere a urmat spectacolul Iau-, 
realilor, variat, fluent, de 
mare frumușele folclorică. 
Spectatorii au urmărit cu sa
tisfacții estetice dansurile de 
la Uricani, cu grafie și perso
nalitate, cele de la Săpata, 
dinamice și expresive, cava- 
liștii doljeni, soliștii vocali și 
instrumentiști care au trans
mis cu căldură unduitoare, 
nostalgice sau pline de viată 
melodii populare.

înainte de încheierea aces
tei manifestări cultural-artis- 
tice, am solicitai opinia ma
estrului coregraf Tita Sever 
de la Centrul de îndrumare a 
creafiei populare și a mișcă-

rii artistice de masă Bucu
rești, despre „Flori alese de 
pe Jiu". Ne-a răspuns 
mobilitate :

— îmi pare rău că 
participat și ia prima 
anul trecut. Sînt toarte 
surprins de ce am văzut aici, 
la Petroșani, în aceste zile. 
Am văzut veritabile flori ale 
frumuseții populare din Va
lea Jiului, în muzică și in 
dans, am văzut că poate ii 
prezentat folclorul așa cum 
este el, nu să-1 modificăm. 
Faptul ni l-au demonstrat ce
le trei generații de dansatori 
de la Uricani. Am văzut Dol
jul și Gorjul, exprimate prin 
cîntece, și parcă vorbeau a- 
pele acestui rîu... Festivalul 
e binevenit și și-a atins sco
pul, el e necesar și util în a- 
ceastă importantă și delicată 
muncă de valorificare a fol
clorului prin intermediul sce
nei.

cu a-

n-am 
edil ie 

plăcut

Premiile festivalului
• Județul Dolj — trofeul festivalului, a- 

cordat pentru cel mai bun ansamblu artis
tic.

(solistă vocală, Casa de cultură Petroșani), 
premii ale Comitetului municipal U.T.C. 
Petroșani.

H Orchestra de muzică populară a sindi
catelor din municipiul Petroșani — pre
miul special al Comitetului de cultură și 
educație socialistă al județului Hunedoa
ra, acordat pentru activitate îndelungată și 
valoarea repertoriului.

• Formația de dansuri a Casei de cul
tură din Uricani — pentru autenticitatea lor 
— premiul Centrului de îndrumare a crea
ției populare și a mișcării artistice de ma
să al județului Hunedoara.

0 Victor Tița (solist vocal din comuna 
Bălești, județul Gorj) și Constantin Stănes- 
cu (solist vocal din comuna Țiu, județul 
Dolj), Antonica Butulescu (solistă vocală 
a Case! de cultură din Petroșani), Dragomir 
Tică (solist vocal al Casei de cultură din 
Tg. Jiu) — premii ale Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani.

• Formațta de dansuri a căminului cul
tural Săpata (Dolj), pentru valoarea reper
toriului și a interpretării — premiul Con
siliului județean Hunedoara al sindicatelor.

• Grupul vocal al căminului cultural 
Cîmpu lui Neag, pentru valorificarea fol
clorului din zonă — premiul Consiliului 
municipal al sindicatelor Petroșani.

• Ștefan Popescu (solist instrumentist, 
Casa de cultură Tg. Jiu), Maria Chivu (so
listă vocală, căminul cultural din comuna 
Melinești, județul Dolj), Veronica Cordoș

Juriul concursului a mai atribuit diplo
me de onoare formației de dansuri a că
minului cultural Cimpa, formației de cava- 
liști din comna Gîngiova (Dolj), ansamblu
lui folcloric al Casei de cultură din Uricani, 
pentru promovarea folclorului local, și so
listului instrumentist (cimpoi), Floriță Vă
duva din comuna Gîngiova (Dolj).

Plachete ale festivalului cultural-artistic 
județean „Sarmis ’73 au fost acordate or
chestrei populare a municipiului Petroșani, 
formațiilor de dansuri populare de la U- 
ricani și Săpata (Dolj), grupului vocăl-fol- 
cloric de la Cîmpu lui Neag, formațiilor de 
dansuri populare de la Cimpa și de cavale 
Gîngiova (Dolj).

Organizațiile de tineret în fața alegerilor
organe conducătoare

(IJ-rmrp din pag. 1)

tesională și politico-idi olo- 
gică, munca educativă și cul- 
tural-sportivă, activitatea de 
turism și pregătirea milita
ră. Un accent deosebit se va 
pune pe stilul și metodele de 
muncă ale organelor și or
ganizațiilor U.T.C.. pe mo
dul cum s-au respectat prin
cipiile fundamentale 
vieții de organizație.

Timp de cîteva săptămîni, 
în perioada 1 octombrie — 
15 noiembrie. organizațiile 
U.T.C. din unitățile economi
ce vor analiza stadiul desfă
șurării întrecerii lansate de 
biroul C.C. al U.T.C. sub de- 
viza „Tineretul factor nc’.iv m 
îndeplinirea cincinalului
înainte de termen" — preo
cupare pentru realizar a o- 
biectivelor concrete din mu
nicipiu stabilite în lumina re
gulamentului — cadru de 
desfășurare. In școlile gene
rale și licee, ca și la Institu
tul de mine, analizele vor 
acorda o atenție mai mare 
contribuției organizației de 
tineret la sporirea răspunderii 
elevilor și studenților în a- 
profundarea cunoștințelor 
teoretice și practice, pentru 
obținerea de rezultate supe-' 
rioare în procesul de învăță- 
mînt. In același context al 
analizei se vor face referiri la 
organele cu care conlucrează 
organizația de tineret, 
ducerile administrative 
unităților economice, 
ilor, sectoarelor, 
nilor de lucru, ale școlilor și 
organizațiilor de sindicat.

O atenție sporită se va 
corda în cadrul analizelor re
liefării sprijinului, a îndrumă
rii și controlului organizațiilor 
U.T.C. de către organizațiile 
de partid a modului în care 
înfăptuiesc organizațiile de 
tineret aceste îndrumări.

Din dezbaterile, din 
țiile și propunerile 
pentru îmbunătățirea 
tații de viitor, noile

ale

con- 
ale 

secți- 
formațiu-

a-

discu- 
făcute 
activi- 
organe

alese vor trebui să tragă con
cluziile necesare.

In primul rînd, va trebui 
îmbunătățit stilul de muncă 
al noilor organe, potrivit spe
cificului fiecărei organizații 
de tineret, a sarcinilor 
tico-economice ce stau 
fața lor. Pentru aceasta 
necesar ca problemele 
bătute în cadrul adunărilor 
generale să fie concretizate 
— conform instrucțiunilor — 
într-un program de activita
te al birourilor și comitetelor 
U.T.C., pe perioada unui an. 
Măsurile stabilite trebuie să 
conducă la înlăturarea defi
ciențelor semnalate, la antre
narea întregului tineret 
îndeplinirea exemplară 
sarcinilor profesionale, 
aici decurge și marea răspun
dere cu care organizațiile 
U.T.C. trebuie să pregăteas
că adunările generale pentru 
dări de seamă și alegerea 
noilor organe. Cunoașterea 
temeinică a activității desfă
șurate. de fiecare utecist, a 
rezultatelor obținute de co

lectivele de muncă în care a- 
ceștia lucrează, a activității 
politice și obștești desfășu
rate devine o chestiune obli
gatorie pentru toate organi- 
zațile U.T.C. Această cerință 
se impune cu atît mai mult, 
cu cît în organele de condu
cere trebuie propuși și aleși 
cei mai buni uteciști, cu rezul
tate deosebite în întreaga ac
tivitate, cu comportarea mo
rală exemplară în 
societate.

In noile organe 
toare trebuie aleși 
dovedesc inițiativă și 
ne în muncă, competență și 
combativitate revoluționară. 
Nu trebuie să uităm nici un 
moment că partidul a dat 
tinerei generații un ideal î- 
nalt, idealul de viață comu
nist și în același timp, limpe
zimea drumului pe care tre
buie să-1 parcurgă pentru a 
și-l înfăptui. Rolul acordat de

poli- 
în 

este 
dez-

în 
a 

De

familie și

conducă- 
tinerii care 

pasiu-

Faza municipală 
a concursului 

formațiilor sanitare
Duminică dimineața la ore

le 10, pe terenul mic de la 
stadionul „Jiul" din Petroșani 
a avut loc desfășurarea con
cursului formațiilor sanitare 
— faza municipală.

La festivitatea de deschide
re a concursului au luat parte 
tovarășii Ionel Cazan, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid. William Szuder, gene
ral maior în rezervă, președin
tele cpmisiei de Cruce Roșie 
a orașului Lupeni. Nicolae 
Șerban, secretarul comitetului 
județean de Cruce Roșie, ma
ior Vasile Corici, membru al 
Biroului comisiei județene de 
Cruce Roșie, Octavian Boca, 
președintele Comitetului mu
nicipal de Cruce Roșie, dr. 
Ionel Radu, directorul Spita
lului unificat din Petroșani, 
dr. Dumitru Ioniță, președin
tele comisiei de examinare și 
alți participanți.

înainte de începerea con
cursului s-au înmînat distinc
ții, diplome și medalii pentru 
laborioasa activitate pe tărî-

mul sanitar. S-au înmînat Di
ploma de evidențiat cu me
dalia de aur inginerului Oc
tavian Boca (Petroșani), me
dalia de argint tovarășului 
Otto Gherghei (Vulcan) iar 
mai multe medalii de bronz 
tovarășilor loan Badea, prof. 
Claudia Constantinescu, Ion 
Karpinecz, Estera Chiciac, E- 
lena Hamz, dr. Gheorghe Da
vid, Mihai Benisek, Letiția 
Dobreanu și altora.

Dintre echipele participan
te la concurs s-au clasat for
mațiile după cum urmează : 
Locul I — formația sanitară A- 
ninoasa ; II — I.U.M. Petro
șani ; III — Preparația Coro- 
ești ; IV — Cartier Lupeni ; 
V — Preparația Lupeni ; VI 
Mina Petrila ; VII — Cartie
rul II Petroșani.

Primele două clasate, res
pectiv formațiile de la Ani- 
noasa și I.U.M. Petroșani vor 
participa la faza județeană a 
concursului în 29 ale lunii cu
rente.

Le dorim succes !

«o R I s
(Urmare din pag. 1)

deîmpreună cu corul Casei 
cultură din Orăștie, au evocat 
printr-un montaj literar-mu- 
zical momente semnificative 
din lupta poporului nostru 
pentru libertate și dreptate, 
au exprimat gînduri de dra
goste și atașament față de în
cercata 
noastre 
Român, 
Nicolae 
general

In continuare au evoluat, 
într-un complex spectacol, nu
meroase formații artistice, re- 
prezentînd toate zonele fol
clorice ale 
tru. 1 Și-au

interpretative 
din Brad,

Ribița,

tara- 
Orăștie 

membrii an-

călăuză a
— Partidul 

față de 
Ceaușescu, 
al partidului.

națiunii 
Comunist 
tovarășul 

secretar

județului nos- 
etalat virtu-

Pregătiri
(Urmare din pag. 1)

REGIONALA DE CAI FERATE 
TIMIȘOARA

Secția de electrificare, centralizare și telecomandă — Deva
a n u

La data de 28 septembrie 1973 
se vor pune sub tensiunea de 
27 000 volți linia de contact și 
instalațiile aferente acesteia pe 
tronsonul de cale ferată Mintia 
— Simeria — Livezeni — Is- 
croni.

Construcția rețelei este astfel 
realizată îneît nu poate crea si
tuații care ar periclita viața ce
lor care se găsesc în preajma ei.

n ț ă:
Trebuie însă ca publicul călă

tor și toți cetățenii să respecte 
cu strictețe regulile de compor
tare în apropierea rețelei de con
tact a stîlpilor sau altor elemen
te din construcția rețelei sau din 
zona ei.

Aceste reguli sînt afișate în 
gări, săli de așteptare și în tre
nuri.

ATENȚIE!
Calea ferată electrificată Mintia — Simeria 

— Livezeni — Iscroni se află sub tensiune de 
27000 volți și prezintă pericole de electrocutare 
pentru cei care nu respectă riguros regulile 
afișate.

Spectacol 
la Uricani

Zilele t'recute în sala Casei 
de cultură a sindicatului mi
nier din Uricani, Filarmoni
ca de stat din Craiova, sec 
ția operetă, a prezentat un 
spectacol de o înaltă ținută 
artistică cu semnificativul 
titlu „Opereta și Canțoneta11.

Talent'ații soliști au fost la 
înălțimea așteptărilor. De un 
succes deosebit s-au bucurat 
dansatorii care, în ritm cla
sic și modern, au delectat 
privirile. Aplauzele puterni
ce ale publicului uricănean 
au răsplătit pe deplin munca 
și talentul oaspeților.

În atenția locatarilor 
Exploatarea de gospodărie 

locativă Petroșani
ANUNȚĂ :

In conformitate cu Legea nr. 5/1973 și a 
H.C.M. nr. 860/1973, toți locatarii care locuiesc 
în imobile proprietate de stat, sînt rugați a se 
prezenta începînd din 24 septembrie 1973 în
tre orele 7—10 dimineața la secțiile și sectoare
le E.G.L. din orașele municipiului Petroșani de 
care aparțin, pentru întocmirea noilor contrac
te de închiriere.

țile 
furile

' Hațeg, 
samblului artistic „Hațegana", 
dansatorii din Hărțăgani, Ro
mos, Mușariu, Orăștie, Hațeg, 
Ruda, Rîu de Mori, Păucinești, 
grupul folcloric de la Pane, 
fanfara din Ghelar, cunoscuți 
soliști vocali și instrumentiști 
din cadrul diferitelor ansam
bluri artistice.

★

Tot cu prilejul deschiderii 
festivalului, la Școala genera
lă din Sarmizegetusa, în pre
zența tovarășului Ioachim 
Moga, a membrilor biroului 
Comitetului județean de partid 
și a altor invitați, a fost inau-

73"
gurată o expoziție de etnogra
fie cuprinzînd obiecte de ce
ramică, lemn, uz casnic, cos
tume populare etc. de prin 
părțile locului. După un scurt 
program artistic al elevilor 
școlii, oaspeții au semnat în 
cartea de onoare.

★
La Deva s-a deschis, dumi

nică dimineața, tradiționalul 
„Tîrg al meșterilor populari", 
iar la Hunedoara s-a desfășu
rat o largă reuniune corală — 
„KîTndru plai hunedorean". 
Au participat coruri din ju
dețele Cluj, Caraș-Severin, A- 
rad. Timiș și Hunedoara căro
ra li s-au atribuit premii și 
trofee ale festivalului „Sar
mis ’73".

de iarnă

către partid tineretului și or- t 
ganizației sale reprezintă to
todată, o înaltă apreciere 
dată tinerei generații, aceas
ta fiind considerată o însem
nată forță socială, cu inepuiza
bile rezerve de energie.

Participarea cu elan, ini
țiativă și dăruire, alături de 
toți oamenii muncii din Va
lea Jiului la dezvoltarea mu
nicipiului, sporirea contribu
ției la tot ce se înfăptuiește 
pe plan economic și social- 
cultural este o sarcină de 
prim ordin pentru toți tine
rii noștri.

In acest cadru se vor des
fășura alegerile în organiza
țiile de tineret care vor trebui 
să conducă nemijlocit la îm
bunătățirea muncii de an
samblu în rîndul tineretului, 
la creșterea aportului acestuia 
la îndeplinirea sarcinilor ac
tualei etape de făurire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate.

In paralel, se organizeâză 
astfel activitatea de construc
ții pe șantiere, îneît în lunile 
care urmează, și activitatea 
de montaj să se poată realiza 
în condiții de ritmicitate de
plină, conform graficelor în
tocmite. Cum era de așteptat, 
pe un loc de frunte se află 
acțiunea de închidere, oriun
de este posibil, a spațiilor de 
lucru la obiectivele în exe
cuție, astfel ca montajul 
fie efectuat la i'~. 
intemperii. De pildă, la 
tinderea și modernizarea 
I.U.M.P. au fost devansate 
lucrările de construcții cu a- 
proape o lună, executînu-se 
în momentul de față zidăriile 
dintre viitoarele hale, ca și 
zidăria dimprejur, fiind a- 
proape încheiat 
grinzilor de acoperiș, 
la extinderea și 1 
zarea preparației Lupeni s-a 
intensificat ritmul
nare pentru a se putea atinge 
curînd cota finală a construc-

’ l să 
adăpost de 

ex-

viitoarele hale, ca 
fiind 
montajul 
. La fel, 
moderni-

de beto-

cîmp liber 
desfășurare montajului, 

același scop, al intensifică- 
ritmului de montaj se are 
vedere ca, pretutindeni la 

lucrările respective, 
1 noiembrie, să se 
instalațiile provizorii 
mină și forță.

Pregătirea deplină 
ror condițiilor pentru ca, 
perioada care urmează, 
mul de muncă la obiectivele 
aflate în execuția Șantieru
lui T.C.M.M. să fie cel puțin 
la fel de înalt ca în luna au
gust și prima jumătate a lui 
septembrie este un țel priori
tar al acțiunilor care sînt în 
desfășurare pe șantiere. Este 
o sarcină majoră căreia tre
buie să i se acorde toată a- 
tenția, obținerea unui ritm 
avansat de execuție consti
tuind singura cale prin care 
termenele de punere în func
ție vor putea fi respectate, 
atît la obiectivele ce trebuie 
predate pînă la finele anului 
cît și la cele din anul viitor.

ției, creîndu-se 
de 
In 
rii 
în

pînă la 
asigure 

de lu-

a tutu- 
în 

rit-

Mica 
publicitate
MEDITEZ franceză orice 

nivel, str. Crișan nr. 14, tu- 
peni.

VIND casă trei camere, 
confort, bucătărie, garaj, 
grădină.. Str. Stadionului, 
nr. 26, Lonea.

VIND Wartburg 311, Pe
troșani, str. Republicii bloc 
107, apartament 26.

UZINA ELECTRICA 
PAROȘENI 

angajează de urgență
— lăcătuși mecanici
— sudori electrici și 

autogen
— izolatori termici
— muncitori necalifi

cați pentru descăr
cat cărbune

Se primesc și absolvenți ai școlilor generale sau liceelor de 
cultură generală.

Salarizarea conform prevederilor H.C.M. 914/1968 și a 
Legii nr. 12/1971.

Cererile se primesc zilnic la biroul personal al uzinei.

Curs de specializare
Electrificarea liniei de 

căi ferate Tîrgu Jiu — Pe
troșani — Simeria ridică 
pregnant problema califi
cării unui număr tot mai 
mare de mecanici necesari 
conducerii locomotivelor e- 
lectrice.

In acest scop la remizei 
de locomotive Petroșani se 
desfășoară un curs de pre
gătire, de 6 săptămîni, în 
care un număr de 11 meca
nici de locomotive cu abur

se califică și pentru aceea 
de conducători ai locomoti
velor Diesel electrice.

Pregătirea pentru o a 
doua meserie a mecanicilor 
se face prin cursuri teore
tice și prin practică, pe lo
comotivele Diesel, după ca
re, în urma unui examen 
de verificare a însușirii te
meinice a noilor cunoștințe 
cei reușiți vor fi autorizați 
și pentru funcția de meca
nic de locomotive electrice.

Reînnoiți-vă abonamentele 
la ziaru

Steiul roșu
Prețul unui abonament este de 8 lei 

lunar, 24 de lei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile și 

difuzoril de presă din întreprinderi.
ASiGURATI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
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Lucrările Adunării Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 —
Trimisul Agerpres, V. Marta- 
logu, transmite : Deschizînd 
dezbaterile de politică gene
rală din cadrul adunării, mi
nistrul afacerilor externe al 
Braziliei, Mario Gibson Alves 
Barbosa, s-a referit pe larg 
la atmosfera de destindere 
care caracterizează relațiile 
internaționale, precum și la 
unele probleme ale dezvoltării 
economice, subliniind ampli
tudinea distanței care separă 
încă statele industrializate de 
cele în curs de dezvoltare.

Apreciind noua evoluția a 
situației din Europa ca drept 
„lăudabilă, meritorie și de o 
importanță extremă'1, el a su
bliniat că această destindere 
trebuie extinsă la nivelul în
tregii scene internaționale. El 
a exprimat, apoi, dezamăgi
rea guvernului său față de 
lipsa de rezultate concrete în 
negocierile pentru dezarma
re, în special în timpul ulti
milor doi ani, atît în cadrul 
Adunării Generale, cît și în 
cel al conferinței Comitetului 
pentru dezarmare.

Referindu-se la problemele 
economice și de dezvoltare 
care confruntă comunitatea 
internațională, ministrul bra
zilian a arătat că prăpastia 
dintre nivelul de dezvoltare 
al țărilor industrializate și 
cel al țărilor în curs de dez
voltare s-a mărit și mai 
mult, iar performanțele eco
nomiilor individuale ale aces
tor ultime state au fost ex
trem de inegale.

După discursul inaugural 
rostit de ministrul de externe 
al Braziliei, a luat cuvîntul 
reprezentantul țării-gazdă, se
cretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger.

Referindu-se la relațiile din
tre S.U.A. și O.N.U. el a rea
firmat importanța pe care 
Statele Unite o acordă prin
cipiilor și obiectivelor Națiu
nilor Unite.

Henry Kissinger a afirmat 
că S.U.A. acționează pentru o 
pace reală în lume, remar- 
cînd, totodată, atmosfera de 
destindere din lume, sublini
ind contribuția ■ unor eveni
mente la această situație, cum 
ar fi încheierea acordurilor 
cvadripartite asupra Berlinu
lui occidental, încetarea fo
cului în conflictul din Orien
tul Apropiat, încetarea răz
boiului în Vietnam, precum.și 
diminuarea relațiilor de con
fruntare rigidă care au domi
nat viața internațională. Pe 
plan bilateral, Kissinger a 
reamintit stabilirea de rela
ții constructive eu URS.S 
precum și dialogul și schim
burile constructive de opinii a- 
vute de președintele Nixon cu 
conducători ai R.P. Chineze. 
El a subliniat că această ten
dință de destindere a fost 
sprijinită considerabil de o 
serie de inițiative regionale, 
cum ar fi Conferința general- 
europeană pentru securitate 
și cooperare, acordurile inter- 
germane, acțiunea de reconci
liere din Asia de Sud, dialo
gul angajat între Nordul și 
Sudul Coreei. Secretarul de 
stat american a spus că S.U.A. 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru a contribui la o și mai 
evidentă relaxare a tensiu
nii și o mai mare stabilitate.

In ședința de luni diminea
ță. au mai vorbit reprezentan
ții Perului și Ecuadorului.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : In cursul zi
lei de luni, au continuat acti
vitățile in organele de lucru 
ale Conferinței general euro
pene pentru securitate și co
operare.

In subcomisia privind as
pectele militare ale securită
ții au continuat dezbaterile a- 
supra măsurilor de întărire a 
încrederii și 
bilității între 
participante 
Discuțiile au 
cădere asupra unor 
concrete în acest domeniu, în
tre care, notificarea marilor 
manevre militare și mișcări 
de trupe, precum și schimb’jJ 
de observatori la asemenea 
acțiuni. In legătură cu a-

de creștere a sta- 
statele europene 
la Conferință, 

avut loc cu pre- 
măsuri

ceasta, s-au purtat discuții 
privind stabilirea zonelor a- 
supra cărora ar urma să se 
exercite măsurile preconizate. 
In cuvîntul lor, reprezentanții 
a numeroase țări s-au pro
nunțat pentru extinderea sfe
rei de măsuri susceptibile să 
asigure o consolidare reală a 
încrederii între state, de na
tură să netezească drumul 
spre realizarea, obiectivelor 
dezangajării militare, și de
zarmării pe continent.

In celelalte organe de lucru 
ale Conferinței — privind 
principiile relațiilor dintre 
state, cooperarea economică și 
cooperarea culturală — au 
continuat dezbaterile cu pri
vire la modul de organizare 
â lucrărilor.

Rezultatele definitive ale alegerilor prezidențiale 
din Argentina

$ Victoria categorică
BUENOS AIRES 24 (Ager

pres). — Alegerile preziden
țiale care au avut loc, dumi
nică, în Argentina sau înche
iat cu victoria categorică a 
generalului Juan Peron și a 
soției sale, Isabel Martinez de 
Peron, care au candidat pen
tru funcțiile de președinte și, 
respectiv, de vicepreședinte, 
din partea Frontului Justiția
list de Eliberare. Potrivit ul
timelor cifre — transmise de 
agenția Associated Press — 
ei au obținut 7,36 milioane vo
turi, reprezentînd 61,8 Ia sută 
din totalul sufragiilor exprima
te, cîștigînd în toate cele 25 de 
circumscripții electorale ale 
țării, inclusiv în capitala fe
derală. Cu acest rezultat, care

a generalului Juan Peron și a soției sale
depășește considerabil majo
ritatea absolută de voturi, 
Juan Peron devine, pentru a 
treia oară, președinte al Ar
gentinei. Este pentru prima 
dată în istoria acestei țări că 
aceeași persoană obține de 
trei ori mandatul preziden
țial.

In cadrul acestor alegeri, 
relevă agențiile de presă, 
Frontul Justițialist de Elibe
rare a depășit cu mult pro
centajul pe care l-a obținut 
cu prilejul consultării electo
rale care a avut loc în urmă 
cu șase luni — 49,2 la sută din 
sufragii — datorită și spriji
nului primit din partea Fron
tului „Stînga populară", ai 
cărui partizani au votat pen-

tru Peron.
Ricardo 

Partidului 
doua forță 
obținut un procent de peste 
24 la sută. Pe locul al treilea 
se situează Francisco Man
rique, candidat din partea A- 
lianței Federaliste Populare, 
care a obținut 12,19 la sută 
din totalul voturilor exprima
te. Candidatul Partidului so
cialist . al muncitorilor, Juan 
Carlos Coral, deține un pro
cent de peste 1,50 la sută.

Corespondenții de presă re
latează, din Buenos Aires, că 
alegerea generalului Peron în 
funcția de președinte este săr
bătorită, în întreaga Argenti
na, de milioane de persoane.

Balbin, candidatul 
Radical, cea de-a 
politică a țării, a

Nairobi

Sesiunea anuală a Fondului
SITUAȚIA DIN CHILE

Președintele Siriei, 
Hafez Assad, l-a primit luni 

pe Yasser Arafat, președinte
le Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, și pe alți 
lideri ai O.E.P., s-a anunțat 
la Damasc. Discuțiile care 
au avut loc cu acest prilej 
au fost concentrate asupra 
relațiilor dintre mișcarea 
de rezistență palestiniană 
și Siria.

Declarațiile noului președinte 
al sesiunii Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 24 (A- 
gerpres). — Trimisul special 
Agerpres, Victor Martalogu, 
transmite : Președintele ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Leopoldo Be
nites, a participat la prima sa 
conferință de presă.

Răspunzînd la o întrebare 
prin care a fost solicitat să 
furnizeze eventuale sugestii 
sau să facă cunoscute intenții 
strict personale în vederea în
tăririi rolului Adunării Ge
nerale, nu numai al Consiliului 
de Securitate, Leopoldo Beni
tes a declarat că „cel mai bun 
mijloc de a spori forța și e- 
ficiența Adunării este recu
noașterea forței legale a re
zoluțiilor sale și a naturii lor 
obligatorii, care au fost, a- 
desea, sfidate și încălcate. A- 
ceste rezoluții, a subliniat el,

care au Ia ba'ză principiile 
Cartei O.N.U., sînt obligato
rii pentru state în aceeași mă
sură în care sînt și prevederi
le acestui document".

Rugat sași exprime opinia 
asupra trăsăturilor actualei 
sesiuni a Adunării Generale, 
Leopoldo Benites a declarat 
că, după părerea sa, caracte
ristică este calitatea de ade
vărată universalitate pe care 
a început să o capete acest 
for, și-a reafirmat convin
gerea potrivit căreia „Carta 
O.N.U. este un tratat multi
lateral care conține și impune 
obligații". „Cu cît mai multe 
state se alătură O.N.U., cu a- 
tît Națiunile Unite vor putea 
îndeplini mai bine principala 
lor funcție de expresie a co
munității internaționale".

Monetar Internațional
NAIROBI 24 (Agerpres). —• 

— In capitala Kenyei, Nairobi, 
s-au deschis, luni, lucrările 
sesiunii anuale a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) 
și a Băncii Internaționale 
pentru ~ 
voltare 
a circa 
invitați 
mânia participă la 
sesiunii în calitate de mem
bră a celor două organisme, 
cu o delegație condusă de 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează rapoartele anuale 
ale celor două organisme spe- 

. cializate ale O.N.U;, precum.și 
proiectul de reformă a siste
mului monetar internațional, 
elaborat de „Comitetul celor 
20".

Discursul inaugural la pri-

Băncii
Reconstrucție și Dez- 
(B.I.R.D.), în prezența 
4 000 de delegați și 
din 126 de țări. Ro- 

lucrările

Belgrad

Vizita delegației 
de activiști 

ai P.C.R.

Sosirea lui A. Kosîghin
la

ma reuniune a F.M.I. și a 
B.I.R.D., desfășurată pe conti
nentul african, a fost rostit 
de președintele țării-gazdă, 
Jomo Kenyatta, care a pledat 
pentru realizarea unui acord 
asupra reformei sistemului mo
netar și pentru noi eforturi 
în direcția intensificării asis
tenței acordate țărilor în curs 
de dezvoltare.

Luînd cuvîntul, președintele 
B.I.R.D., Robert Mc Namara, 
a anunțat că Banca Mondială 
a prevăzut să acorde țărilor 
în curs de dezvoltare, în pe
rioada 1974—1978, împrumu
turi în valoare totală de 22 
miliarde dolari, ceea ce re
prezintă o creștere de 40 la 
sută față de perioada 1969— 
1973. El a calificat, însă, ni
velul actual al asistenței fi
nanciare acordate țărilor în 
curs de dezvoltare drept „pro
fund inadecvat" față de ne
voile acestora. Vorbitorul a 
criticat apoi, barierele discri
minatorii ridicate de țările 
industrializate în comerțul cu 
țările în curs de dezvoltare.

SANTIAGO DE CHILE 24 
(Agerpres). — Ruguri uriașe 
ce mistuie cărți și afișe, străzi 
brăzdate de camioane pline cu 
militari înarmați pînă 
dinți, ecouri de cizme pe 
darîm, oameni mergînd 
brațele ridicate la ceafă, 
pinși în spate de țeava .mi
tralierei, blindate rămase în, 
poziție de tragere la încruci
șarea marilor șosele — aceas
ta este, în esență, imaginea pe 
care o oferă Santiago de Chi
le la 13 zile după lovitura mi
litară de stat, relatează agen
țiile Reuter și France Presse.

Forțele militare, care con
tinuă să recunoască persisten
ța unor focare de rezistență, 
au lansat, începînd cu dumi
nică seara, o campanie masi
vă de percheziții și arestări 
în toate cartierele orașului, 
înarmați cu automate și ba
zooka, militarii trec din casă 
în casă, din apartament în a- 
partament, căutînd arme și li
teratură „subversivă", în
tr-o „adevărată vînătoare", 
cum califică agenția Asociated 
Press urmărirea adepților gu
vernului de Unitate Populară. 
„Vom percheziționa întregul 
oraș, suburbie cu suburbie", 
a declarat, un ofițer, cores
pondentului agenției Reuter.

în 
cal- 

cu 
îm-

Valul masiv de percheziții 
a fost însoțit de arestări nu
meroase. Junta militară nu a 
precizat numărul noilor ares
tați, dar corespondentul agen
ției Reuter, citind martori o- 
culari, menționează că, numai 
în cursul zilei de luni, au fost 
reținute, în cursul raidurilor, 
cîteva sute de persoane.

Sectoarele capitalei unde au 
loc raidurile respective, rela
tează corespondentul 
France Presse, sînt 
încercuite de forțele 
care interzic accesul 
ziarist străin. Reprezentanții 
presei străine sînt, de aseme
nea, în imposibilitate de a lua 
legătura cu răniții, aflați în 
spitale, numărul lor exact ne- 
fiind cunoscut.

Acțiunea declanșată de ar
mată a avut drept consecință 
o creștere bruscă a tensiunii 
în Santiago de Chile, re
latează corespondentul agen
ției France Presse. Violența 
loviturii de stat și forța repre
siunii care a urmat răsturnă
rii guvernului Unității Popu
lare, și care mai continuă în
că, au creat, în capitala chili-

men- 
ci- 
In 

din

agenției 
complet 
armate, 
oricărui

ană, o atmosferă de panică ș) 
de teroare. A crescut conside
rabil, în ultima zi, numărul 
persoanelor străine care și-au 
căutat adăpost în ambasadele 
din capitala chiliană — 
ționează agenția Reuter,
tînd surse diplomatice, 
ceea ce privește situația 
provincie, știrile continuă să 
fie parțiale. In conformitate 
cu regimul stării de asediu, 
autoritățile militare locale au 
fost învestite cu depline pu
teri, iar corespondenții de 
presă pot să pătrundă cu greu 
în interiorul țării.

In legătură cu situația per
soanelor arestate, este semni
ficativă declarația a doi cetă
țeni ai S.U.A., Âdam și Patri
cia Schelsch, eliberați dumi
nică, după ce au fost închiși 
la Stadionul național, devenit* 
în prezent, loc de detenție. 
Cei doi care se aflau în Chile 
pentru a-și pregăti teza de 
doctorat în istorie și sociolo
gie, declară că au asistat,, per
sonal, la execuții în masă, în 
cursul cărora, la Stadionul 
național, erau ucise deodată 
grupuri de 30-40 persoane.

• La Kabul a avut loc, 
sub președinția șefului sta
tului afgan, președintele 
Mohammad Daud, o ședin
ță a Comitetului Central al 
Republicii Afganistan. A 
fost adoptată hotărîrea de 
a fi deferiți unui tribunal 
militar foștii membri ai 
guvernului afgan și șefii mi
litari arestați în legătură 
cu participarea lor la com
plotul antiguvernamental 
recent descoperit. Se anun
ță, totodată, că în Afganis
tan situația se menține nor
mală.

@ După cum relatează 
revista „Cambio-16“, în in
tervalul iulie 1972 — iulie 
1973 costul vieții a crescut, 
în Spania, cu aproape 12 la 
sută.

BELGRAD 24 — Cores
pondentul Agerpres, S. 
Morcovescu, transmite : De
legația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Mihai 
Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și 
Sociale, care, la invitația 
Prezidiului U.C.I., a efec
tuat. o vizită în schimb de 
experiență în Iugoslavia, a 
fost primită, luni, de Kiro 
Gligorov, membru al Biro
ului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. La întrevedere, des
fășurată. într-o atmosferă 
cordială, a participat am
basadorul României la Bel
grad, Vasile Șandru.

In aceeași zi, delegația a 
avut convorbiri cu Mihailo 
Sefer. membru al 
ului U.C.I.

In cursul șederii 
slavia, delegația a
tîlniri și convorbiri cu re
prezentanți ai conducerii 
Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina și 
din Croația, și a vizitat o 
serie de întreprinderi, rea- 
lizînd un rodnic schimb de 
păreri cu specialiștii iugo
slavi în probleme privind 
experiența construcției so
cialiste.

I

BELGRAD 24 (Agerpres). 
— Luni, a sosit la Belgrad, 
într-o, vizită oficială de șapte 
zile, Alexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice. In

aceeași zi, au început 
birile oficiale dintre 
Kosîghin și Gemal 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugosla
via.

Prezidi-

în Iugo- 
avut în-

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Ucideți oaia neagră ; 
Republica : Drumul spre 
vest; PETRILA : Domnului 
profesor cu dragoste ; LO- 
NEA — Minerul : Poliția 
mulțumește ; VULCAN : 
Misterul din insula Balfe ; 
LUPENI — Cultural : Cu 
mîinile curate ; Muncitoresc: 
Frontul Nomad.

Franța

convor- 
Alexei

Biedici,

Primul tur de scrutin
în alegerile cantonale

tur de scrutin al 
cantonale, avînd 

reînnoirea unei ju- 
numărul membri-

PARIS 24 (Agerpres). — Du
minică s-a desfășurat, în Fran
ța, primul 
alegerilor 
drept scop 
mătăți din
lor consiliilor generale, orga
nisme care se ocupă cu pro
bleme de administrare a de
partamentelor.

O primă caracteristică a a- 
cestor alegeri o constituie suc
cesul înregistrat de partidele 
de stînga, între care Partidul 
Socialist și Partidul Comunist. 
O altă caracteristică este ab-

sența record a alegătorilor (46 
la sută dintre persoanele îns
crise pe listele electorale nu 
s-au prezentat Ia vot).

Intr-o declarație făcută a- 
genției France Presse, secreta
rul general al P.C.F., Geor
ges Marchais, a arătat că re
zultatele preliminare ale a- 
cestor alegeri demonstrează 
că P.C.F. și-a sporit influența 
în rîndul alegătorilor. Candi- 
dații comuniști, a menționat 
Marchais, au obținut mai mul
te voturi decît la alegerile 
precedente.

Lucrările Conferinței 
internaționale a educației 

sW®
GENEVA 24 (Agerpres). — 

Corespondență de la Corneliu 
Vlad : La Palatul Wilson, din 
Geneva, continuă lucrările ce
lei de-a 34-a sesiuni a Coiîfe- 
rinței internaționale a educa
ției, la care participă 65 de 
țări, între care și România. In 
cursul dezbaterilor generale, 
consacrate marilor probleme 
ale educației în lumea de as
tăzi, o atenție deosebită este 
acordată democratizării .învă
țămîntului, numeroși vorbitori 
pronunțîndu-se pentru siste
me de învățămînt deschise, 
flexibile, fără bariere de or
din social, național sau de al
tă natură, care să asigure ac
cesul tineretului la toate for
mele și nivelele de studiu și, 
în același timp, să creeze tu
turor șanse egale de reușită, 
în raport cu posibilitățile in
telectuale.

Participanții la dezbatere 
abordează, de aserrienea, pro
bleme privind unificarea și 
coordonarea diverșilor factori 
educativi (școala, familia, în
treprinderile etc.) în vederea 
integrării școlii în realitățile 
vieții sociale și a pregătirii ti* 
neretului pentru viață.

In intervenția sa, conducă
torul delegației române, Tra
ian Pop, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntu
lui, a prezentat direcțiile de 
dezvoltare a învățămîntului

românesc stabilite de Congre
sul al X-lea al P.C.R. și de 
plenara din luna iunie.

El s-a referit la experiența 
școlii românești și la măsuri
le întreprinse în România 
pentru soluționarea unor pro
bleme din domeniul educați
ei, ce preocupă astăzi majori
tatea țărilor lumii, între care 
reducerea inegalității în ma
terie de educație între zonele 
rurale și urbane, legarea mai 
strînsă a învățămîntului cu 
viața, pentru ca acesta să răs
pundă într-o fnăsură sporită 
imperativelor vieții sociale.

SANTIAGO DE CHILE 24 
(Agerpres). — Poetul chilian 
de renume mondial Pablo Ne
ruda, laureat al Premiului 
Nobel pentru literatură (1971) 
și al Premiului Lenin pentru 
pace (1953), a încetat din via
ță, duminică noaptea, la o cli
nică din Santiago de Chile, în 
vîrstă de 69 de ani. După cum 
relevă agențiile de presă, po
etul era grav bolnav.

Născut la 12 iulie 1904, Pa
blo Neruda a publicat primul 
său volum de versuri — „Cre- 
pusculario" — în 1923. Consa
crarea internațională și-a cîș- 
tigat-o, anul următor, cu vo
lumul „20 de poeme de dra
goste și un cîntec de dispera
re", repede tradus în mai 
multe limbi. Războiul civil

din Spania a determinat ori
entarea creației sale spre te
mele sociale, politice, antifas
ciste, în volumele „Spania în 
inimă", „A treia reședință", 
„Cîntecul general", „Strugurii 
și vîntul",. care au cunoscut o 
largă audiență. în întreaga lu
me.

Cunoscut militant pe tărîm 
social și politic Pablo Neruda 
a fost, din 1945, membru al 
Partidului Comunist din Chi
le. După venirea la putere a 

.guvernului Unității Populare, 
în 1970, Neruda a fost numit 
ambasador la-Paris. El a de
misionat din acest post in sep
tembrie 1972, din cauza bolii 
de care a suferit. Recentele e- 
venimente din Chile l-au sur
prins, grav bolnav, la reședin
ța sa de la Isla Ne'gra, de pe 
coasta Pacificului.

• Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Isra
el a desemnat-o pe Golda 
Meir, care se află în condu
cerea guvernului israelian 
din anul 1969, drept primul 
candidat de pe lista parti
dului pentru alegerile par
lamentare de la 30 octom
brie a.c. — transmit agen
țiile de presă.

Potrivit legislației israe- 
liene, primul candidat de 
pe lista electorală a parti
dului victorios în alegerile 
parlamentare devine și 
prim-ministru.

© In localitatea cubane
ză Soledad de Mayari, din 
provincia Oriente, a avut 
loc un miting prilejuit de 
a 15-a eniversare a Congre
sului țărănesc desfășurat în 
zonele muntoase eliberate 
de forțele insurecției cuba
neze.

A luat cuvîntul Râul 
Castro, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim 
vice-prim-ministru al 
vernului Revoluționar 
Republicii Cuba.

Gu- 
al

nu

San Marino — secularul 
ministat așezat pe versan- 
ții muntelui Titano din A- 
penini, este datorită pozi-. 
ției sale geografice o țară 
a turismului, vizitată anual 
de peste 2 milioane de tu
riști, atrași de frumuseți
le peisajului cît și de impu
nătoarele vestigii ale tre
cutului ce au rezistat cu 
tărie de-a lungul veacurilor 
pînă în prezent. In imagine, 
cîteva castele cu fortifica
ții și ziduri crenelate din 
capitala Republicii, orașul 
San Marino.

MARȚI, 25 SEPTEMBRIE Lumea copi-

17,30 limbă ger-
Recapitulare

de Arkadi Gaidar. Se
ria a Il-a.

12,00 Telejurnal.
16,30

Gheorghe Zamfir 
formația sa în Festiva
lul ,.G. Enescu".
La cererea telespecta
torilor reluăm spec
tacolul : Vă rog să ne 
acordați... cu Stela Po
pescu și Șt. Bănică. 
24 de ore.

5,205,00 Buletin de știri ; 
Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 
6.00 — 8,08 Radioprogramul 
dimineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me-

lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Cîntăreți ai satelor; 10,30
Din operetele lui Millocker; 
11,00 Buletin de știri ; 11,15 
Muzică ușoară de Temistoc- 
le Popa ; 11,30 Medalion co
ral Nicodim Ganea ; 12,00
Discul zilei ; 12,30 întîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 14,46 Soliști de 
muzică populară ; 15,00 Bu
letin de știri ; 15,05 Pagini 
din operete ; 15,30 Muzică 
de estradă ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Dorul de la badea 
vine ; 16,35 Cîntecul săptă
mînii ; 17,00 Ritmuri de fan
fară; 17,30 Muzică populară: 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate ; 21,00 Re
vista șlagărelor ; 21,30 Biju
terii muzicale ; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă.

10,00
10,05

10.45
10,50

18,20

Detunata ; 
uitată.

literar-artisti-
Po-

9,00 Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei: Colum
na lui Traian. Matema
tică (clasa a VH-a) : 
probleme. Itinerar geo
grafic. Monumente ale 
naturii : 
Floarea 
Telex.
Revista
că TV (reluare), 
ezia sentimentului ci
vic.
Publicitate.
Film artistic — Bum- 
baraș. O producție 
pentru televiziune re
alizată de Studioul 
cinematografic „Ale- 
xandr Dovjenko" după 
motivele unei povestiri

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

18,45
18,50

19,10

19,30

20,00

— 17,00 
ilor.
Curs de
mană.
(12).
Telex.
Arta plastică. Un pă
mînt al legendelor și 
artiștii lui: Vida Ghe- 
za și Vasile Kazar.
Univers beethovenian. 
Simfonistul Beethoven.
Avanpremieră.
Timp și anotimp 
agricultură.
Liberi azi trăim ! 
program de cîntece pa
triotice.
1001 de seri. Moby 
Dick (II).
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973
— an hotăritor.
Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 
țări ale Americii Lati
ne (II).

în

O Guvernul francez 
intenționează să devalori
zeze moneda națională — a 
declarat, în cadrul jmui in
terviu, primul ministru 
Franței, Pierre Mesmer.

Răspunzînd întrebării 
nui ziarist, premierul fran
cez a arătat că „în prezent 
un lucru este cert : francul 
nu va fi devalorizat", adău
gind că speculațiile actuale 
de pe piața monetară oc
cidentală nu se datorează 
pozițiilor deținute de mone
da franceză.

al

u-

® In localitatea Iablani- 
ța, din Bosnia și Herțegovi- 
na, a avut loc, duminică, o 
adunare populară, cu prile
jul împlinirii a 30 de ani de 
la bătălia de pe Neretva, 
care a înscris una din cele 
mai glorioase pagini ale 
luptei de eliberare naționa
lă a Iugoslaviei.

• Delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud la convorbirile consul
tative de la Paris între ce
le două părți sud-vietname- 
ze, a avut o întîlnire cu nu
meroși militanți.sud-vietna- 
mezi, reprezentînd diferite 
organizații politice și reli
gioase.

Echipajul de pe „Skylab“ se pregătește
de întoarcere pe Pămint

în
de

24

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : Petroșani:
grade ; Paring : 17 grade.

Minimele : Petroșani : 9
grade ; Paring : 9 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme ins
tabilă cu cer variabil. Izo
lat se vor semnala precipi
tații sub formă de averse de 
ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit prezentînd 
intensificări din sectorul su
dic.

HOUSTON 24 (Agerpres). 
— Echipajul laboratorului or
bital „Skylab" a efectuat, luni, 
ultimele teste medicale, con- 
tinuîndu-și apoi pregătirile în 
vederea revenirii 
amerizarea fiind 
pentru marți, 25 
ora 22,20 G.M.T., 
Pacific.

Un prim bilanț 
de zile însumează, între alte
le, pește 77 000 de clișee foto
grafice pe care sînt înregis
trate imagini ale Soarelui, 
realizate cu ajutorul telesco
pului solar. Datele obținute le 
vor servi astronomilor sau 
meteorologilor în studierea

pe Pămînt, 
prevăzută 

septembrie, 
în Oceanul

al celor 59

mai amănunțită a influenței 
fenomenelor solare asupra te
lecomunicațiilor sau condiți
ilor meteoclimatice de pe Pă
mînt.

Totodată, cei trei astronauți 
vor aduce pe Terra peste 
16 000 de fotografii multispec- 
trale și aproximativ 29 km de 
bandă magnetică, rezultate ale 
programului de cercetare a 
resurselor terestre. Aceste da
te cuprind informații deosebit 
de prețioase și extrem de di
verse privind eroziunea solu
rilor, ravagiile poluării, situa
ția zăpezilor din Alpi sau ur
mările secetei în zona de la

sud de Sahara. Ele vor permi
te savanților ca, după luni sau 
ani de zile de studiere atentă 
și de interpretare a lor, să 
stabilească un adevărat „bu
letin medical" al Pămîntului.
O premieră spațială a consti

tuit-o studierea modului de 
comportare a altor ființe te- 
reste — pești, șoricei, păian
jeni — în condițiile mediului 
lipsit de gravitație.

Nu mai puțin 
vor fi concluziile, 
biologic și psihic,
riențele medicale și biochimi
ce realizate chiar pe organis
mele celor trei astronauți.

interesante 
de ordin 
la expe-
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