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Industria județului Hunedoara
a indeplinit planul de producție

pe primul trimestru
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FAPTE DIM CRONICA ÎNTRECERII
Sporuri de producție pe seama

La F.S.H. Vulcan
A

Un nou tip 
de stîlpl asimilat

7

întrunirea anuala a Comi
tetului directorilor Asocia
ției de prietenie Japonia- 
România

Cambodgia : Bilanț al lup
telor din zona orașului 
Kampot

Industria județului Hune
doara a îndeplinit simbătă 
dimineața planul de produc
ție pe primul trimestru. So 
remarcă și de data aceasta 
cu succese 
Combinatul 
nedoara 
conferit

importante 
siderurgic Hu- 

căruia 
Ordinul

i s-a 
Muncii

cl. I pentru ocuparea locului 
1 pe industrie in întrecerea 
socialistă desfășurată in a- 
nul 1973 și Centrala căr
bunelui Valea Jiului. care 
lucrează de la 28 martie în 
contul trimestrului al doi
lea.

(AgnrprM)

SOLIȘTII DIN VALEA JIULUI
depășiți de calitatea muzicală a concursului

Minerii frontaliști dc la mina Dilja își depășesc zi 
de rj sarcinile dc plan. Succesul lor arc o bază trainică: 
creșterea continuă a productivității muncii. Dc exemplu 
la brigăzile conduse de REMUS MICLF.A și GRIGORE 
MAXIM din cadrul sectorului II. pe baza productivită- 
tilor obținute, care depășesc S tone/post. s-au obtinut in 
luna martie producții suplimcntaic dc peste 800 tone. 
Remarcăm din cadrul brigăzii minerului Rcmus Miclca 
pe Ion A vădanei și Aurel Rabulca. iar din brigada lui 
Grigore Maxim pc Ioan Fălticeanu. Mihai Chiș și Vasilc 
Baltag.

S-a făcut mereu simțită in coordonarea activității 
prezența maistrului principal Tudor Zaharescu și a mai
ștrilor mineri loan Andreica. Constantin Corcodel și Vir- 
gil Banc.

în cursul acestui trimestru 
s-au executat la F.S.H. Vulcan 
peste 1000 bucăți dc stîlpi cu 
pompă individuală pentru lig
nit Noul produs a fost asimi
lat într-o perioadă foarte scur
tă și a intrat in producția de 
serie.

Evidențiem aportul adus la 
asimilarea acestui produs pe 
ing. Mircea Munteanu, tehni
cianul Emeric Gergely. mai
strul Francisc Mathyus, strun
garii Eugen Moldovan și Sam
son Szilagy. sudorul Aurel 
Vlaic și Gheorghe Muțiu lăcă
tuș montaj.
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Realizarea în termen a magistralei i

Festivalul-concurs de muzi
că ușoară și poezie cu temati
că minerească ..Cintecul adîn- 
cului" s-a încheiat. Cei încu
nunați cu premii își savurează 
succesul, publicul spectator — 
cald, inimos și receptiv — re
memorează momente de auten
tică frumusețe, iar .cluburile și 
casele de cultură din Valea 
Jiului analizează modul cum 
au fost reprezentate. Ediția 
din acest an.aIII-a,a fost ho- 
târit superioară celor prece
dente, fapt meritoriu care a- 
daugă un spor considerabil de 
prestigiu acestei remarcabile 
manifestări muzical-poetice cu 
rezonante din ce in ce mai 
largi. ..Cintecul adîncului" a 
fost in acest an un examen 
exigent, atît din punct de ve
dere organizatoric — trecut cu 
brio, do altfel, participanta, 
in totalitate, exprirnindu-și a- 
precierile pentru ospitalitatea 
pe care au aflat-o la Petroșani 
—, dar mai ales pentru activi
tatea soliștilor amatori și a

cenaclurilor literare din mu
nicipiu. A fost un binevenit 
prilej de comparații edifica
toare din care se desprind mul
te concluzii utile mișcării ar
tistice de amatori.

Bunul renume al festivalu
lui se desprinde nu atît din

Adnotări pe marginea 
festivalului-concurs 

de muzică ușoară 
„Cîntecul adîncului"

participarea numeroasă, cit 
din calitatea lor. In acest sens 
tovarășul Petru Stoican, pre
ședintele Comitetului de cultu
ră și educație socialistă al ju
dețului Hunedoara, ne spunea 
în timpul unei etape a con
cursului : „Considerăm că ală
turi de „Flori alese de pe Jiu“. 
„Cintecul adîncului-1 și-a ciști- 
gat o personalitate a sa și este 
o manifestare de prestigiu 
alături de celelalte din județ

— „Sarmis“, festivalul călușa
rilor și altele. El depășește ca
drul județean, lansează și ti
neri din alte localități care se 
pot consacra muzicii ușoare. 
Mi se pare un fapt important 
că apar și poeți preocupați de 
specificul muncii din Valea 
Jiului, de istoria acestor locuri.

Un alt element revelator es
te că, alături de compozitori 
cunoscuți. participa și tineri 
cu compoziții proprii intere
sante (formația Atlas, de pildă, 
cu un cîntec despre mineri 
pe versurile poetului Mihai 
Beniuc). Festivalul de aici con
tribuie la ridicarea nivelului 
calitativ al manifestărilor cul- 
tural-artistice din județ însă, 
pe viitor, va trebui să se a- 
corde mai multă atenție cali
tății. să se facă o severă selec
ție artistică a participanților".

Fiecare dintre cele patru e-

T. SPATARU

subterane livezeni impune ;Ș

• Intensificarea ritmului de execuție 
« Finalizarea măsurilor tehnico-orga- 

nizatorice pentru recuperarea rămî- 
nerilor

>-

■

in urma
Sectorul Livezeni al minei» 

Dilja va deveni in curind o 
importantă capacitate de pro
ducție a bazinului. Dezvolta
rea viitoarei exploatări este 
strins legată de execuția in 
ritm susținut a celei mai im
portante lucrări de investiții 
din cadrul cîmpului minier — 
magistrala Livezeni.

Cum se des
fășoară lucră
rile la acest o- 
biectiv?

1975. Pină atunci.anului
torul Livezeni va mai fi 
confruntat cu dificultăți, 
xistâ restricții de aeraj și de 
folosire a explozivilor, deoa
rece magistrala străbate 
cîmpul minier necercetat încă 
prin lucrări subterane. La lu
crarea ce se execută din puțul 
principal (incinta Livezeni)

sec- 
încă

E-

Peste 3 000 
de metri de 
galerie cu pro
fil dublu vor 
lega puțul au
xiliar est (incin
ta Maleia) cu puțul principal 
cu schip (incinta Livezeni).

Străpungerea acestei lucrări 
este de mare importanță: în
treaga producție va fi prelua
tă de cele două benzi 
transportoare (de cite 1 500 
metri fiecare) ce se vor 
monta pe magistrală. A- 
nrovizionarea cu materiale a 
locurilor de muncă va fi ast
fel mult îmbunătățită, la fel 
ca și transportul muncitorilor. 
Se va realiza pe această cale 
baza dezvoltării ulterioare a 
mine: Livezeni. Dar, aceasta, 
începînd abia din a doua ju
mătate a trimestrului III

Capacitățile de producție de mîlne — 
SARCINA PRIORITARĂ AZI!

roca ridică probleme deosebi
te atît la săpare, cît si la re
alizarea susținerii și întreține
rii lucrării.

„In 24 de ore vatra se um
flă cu aproape 20 centimetri"
— ne spunea Augustin Deme
ter, miner șef de brigadă.

-Am încercat mai multe 
metode de susținere, dar re
zultatele sint sub așteptări.
— ne relata ing. Dumitru O- 
priș, directorul minei Dilja. 
Am trimis trei ingineri cu ex
periență, care răspund de e- 
xecuția magistralei, la mina 
Pescăreasa. din bazinul Cîm- 
pulung Muscel. Acolo, condi-

țiile de zăcămint sint asemă
nătoare celor de la noi și se 
aplică cu succes torcrelarea. 
Vom folosi și noi metoda lor, 
dar. deocamdată, ne lipsește 
instalația de toreretare. Avem 
promisiuni că o vom primi 
în curind".

Dar. pe lingă aceste proble
me obiective, iată că se ridi

că și dificul
tăți... subiecti
ve, ca de pildă, 
aprovizionarea. 
S-a făcut simți
tă lipsa de tra
verse. Minerii 
foloseau tra
versele din lu
crările cu cir- 

puțin intensă...
nu 

nici

mai 
vreme 
folosi 
Au

i Pe

culație t 
..Multă 
putem 
cestea. . 
Parte și .
za maistrul principal
Minecan. De cîteva zile pro
blema este, însă, rezolvată : 
în sfîrșit au fost aduse traver
se".

„Dificultăți destul de mari 
apar și in ceea ce privește a- 
sigurarea presiunii aerului 
comprimat la locurile de mun-

Ie mai 
pe a- 

cuie și pe o 
alta", ne preci- 

Vasile

Dorin GHEȚA

ECONOMII
DE COMBUSTIBIL 
PESTE NIVELUL 

ANGAJAMENTELOR
Ca urmare a măsurilor poli

tice și organizatorice înfăptu
ite, mecanicii și fochiștii loco
motivelor cu abur din cadrul 
remizei de locomotive Petro
șani au obținut, în primul tri
mestru al anului în curs, o e- 
conomie de 403 tone combus
tibil convențional și 390 kg. 
uleiuri diferite, în valoare de 
150 000 lei.

Personalul de locomotive 
al remizei este ferm ho- 
târît să obțină economii peste 
nivelul angajamentelor anuale 
luate în întrecere.

Dintre realizatorii succeselor 
în economisirea combustibilu
lui amintim pe mecanicii Pa
vel Revitea, Teodor Socaciu, 
loan Proci. Iosif Ștefan. Gheor- 
ghe Gavrilă, Vasile Stanciu și 
fochiștii Constantin Baldovin, 
Băiuț Ventilă. Dionisie Serb. 
Emerich Borșoș. Radu Radu, 
loan Mureșan și loan Jitca.

unitățile C. L. F. ?sezon K<ZZ/ZZ/ZZZ///ZZZZZZ/ZZZZ7ZZZ/ZZ//ZZZ«rZZI
I

E.M. ANINOASA :
Printre tinerii brigadieri 

aj sectorului I.care s-au a- 
firmat in ultima vreme ca 
un destoinic și harnic mi
ner l-am surprins pe Mihai 
Podaru. lată-1 după ieșirea 
din șut împreună cu șc-ful 
de schimb Ghcorghc Cojo- 
caru la un schimb de pă
reri.

Ce oferă, de

nu and te trece vremea!

Iosif DAVID

Unu! din „secretele66 alunecării line

scaunelor6 din Paring

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

care, la 
de săp- 
atenfie

re turistică, tir și pro
be aplicative.

„DRUMEȚIE-N
OSPEȚIE"

.Vu sint putini cei 
apropierea siîrșilului 
tămină, privesc cu 
spre crestele încă înzăpezite 
ale Parlngului, în căutarea u- 
nei promisiuni de vreme bu
nă. Tot așa, după cum nu pu
tini sint cei care, simbula sau 
duminică, părăsesc orașul, in- 
dreptlndu-se spre pîrliile și 
poienile tot mai căutate ale 
lainicilor munfi din apropie
re, pentru a gusta farmecul 
alunecării vijelioase pe schi
uri sau relaxarea unei plim
bări în această adevărată re
zervație a liniștii și purității 
pe care o reprezintă muntele.

Darea în folosință în iarna 
acestui an a instalației de te-

lescaun a iacul ca numărul 
drumeților montani din masi
vul Paring să fie mai mare 
ca oricind. Sute și sule de ti
neri și vîrslnici au luat Inc 
in fiecare duminică în scau
nele modernei instalații; a- 
vîntîndu-se spre altitudinea 
de peste 600 metri dintre sta
țiile de întoarcere și de acți
onare și beneficiind, iără e- 
forturi. de prilejul de a ad
mira un peisaj de o nease
muită irumusefe.

Nu multi știu, însă, că alu
necarea silențioasă pe cablu 
a scaunelor înmagazinează in 
ea multă muncă perseveren
tă, tenace, uneori făcută in 
condiții deosebit de diiicile...

ACȚIUNE 
GOSPODĂREASCA

Vineri și simbătă toți 
cetățenii din comuna 
Aninoasa, care locu
iesc de-a lungul Văii 
cu același nume au 
participat Ia o amplă 
acțiune voluntar-pa- 
triotică de curățire și 
desfundare a albiei 
piciului Acțiunea se 
înscrie în programul 
de înfrumusețare și 
gospodărire a comu
nei.

5-a prezentat o expu
nere despre vizita to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în județele 
Zalău și Cluj, urmată 
de un film documen
tar. La acțiunile de a- 
cest fel, organizate în 
acest an au participat 
peste 1 000 de cetățeni.

SIMPOZION 
LITERAR

INFORMARE 
POLITICA

La cinematograful 
„Cultural" din Lupenj 
a fost organizată re
cent o informare po
litică în cadrul căreia

V -------

Ieri, biblioteca Ca
sei de cultură în 
colaborare cu Lice
ul de cultură gene
rală. secția maghia
ră au organizat in sa
la bibliotecii, simpozi
onul literar consacrat 
scriitorului maghiar 
din țara noastră Kos 
Kâroly (născut în 
1883). La simpozion
participa*, un grup de 
invitați din Cluj care 
au vorbit despre activi-

a

Am așteptat toți să treacă iarna, să vină primăvara... și, 
mai ales, sezonul trufandalelor. Și primăvara a venit împo
dobită cu verdeață, ca de obicei. Pentru a vedea cit de bogat 
este acest nou sezon in trufandale și cum s-a îmbogățit prin 
aceasta aprovizionarea populației, am pornit în chip de cum
părători prin cîteva unități 
telor. Ajunși „acasă" să ne

de desfacere a legumelor și fruc- 
deșertăm sacoșa...

Ieri am avut, 
mai venlțl șl mîlne.

tatea de arhitect, is
toric al artei, etnograf, 
romancier și drama
turg istoric a lui Kos 
Karoly. Elevii au in
terpretat două acte din 
drama istorică ..Budai 
Nagv Antal" scrisă 
1936.

FILATELICA

în

ȘÎOficiul de poștă 
telecomunicații Petro
șani a pus in vinza- 
re prima emisiune de 
mărci poștale din 
nu) 1974. intitulată 
„Impresionismul". Este 
vorba de o emisiune 
din ciclul cuprinzind 
reproduceri de artă.

a-

INTILNIRE INTRE 
GENERAȚII

în 
de

Azi, la ora 10, 
sala mică a Casei 
cultură a sindicatelor

Miercuri, 20 martie. Ca în 
fiecare săptămînă, întreaga 
instalație este supusă unei 
revizii amănunțite. Fiecare 
rolă de pe piloni, fiecare șu
rub, fiecare consolă, fir și 
contact electric trebuie cer
cetate cu atenție, orice posi
bile defecțiuni trebuie depis- 

'tate sau prevenite. Aceasla 
pentru ca alunecarea lină a 
scaunelor să aibă acoperirea 
unei securități depline.

...Instalați in scaunul de 
revizie, lăcătușii Horea Mele-

La unitatea nr. 3 Aeroport 
(responsabil Solomon Sicoe), 
vînzâtoarea Eugenia Boantă 
ne-a oferit cu amabilitate me
re, morcovi, făină de mălai, 
păstîrnac și ceapă. Altceva — 
salată sau ceapă verde, cas
traveți sau ridichi —. nici vor
bă. ..Primesc rar și în cantități 
neîndestulătoare". Mai mult, 
nici cartofi nu erau. S-au ter
minat. „Știți. — ne-a explicat 
vînzâtoarea — au fost ieri: 
deși am vîndut noi cîte cinci 
kilograme la o persoană, s-au 
terminat. Dar vom primi mii- 
ne sau chiar azi, mai tîrziu". 
(Responsabilul tocmai era ple
cat la depozit cu comanda — 
n.n.).

Fără să 
trufandale, 
unitate cu
Vorba cintecului: „miine, va 
fi iarăși soare..."

fi „cumpărat" deci 
am plecat la altă 
ceva speranțe...

din Petroșani pionie
rii din clasele a Tl-a 
ale școlilor generale 
din localitate (purtă
tori ai cravatelor roșii 
cu tricolor, aparținînd 
celei de-a 25-a genera
ții) se vor întîlni — 
in cadrul acțiunii ..Din 
succesele primei gene
rații de pionieri" — 
cu foșt5 componenți ai 
primelor detașamente 
de pionieri (procuror 
Ion Bardac, prof. Va
sile Bicni ș.a ).

PENTRU APARARIA
P XTRIF.I

Clasele a Vll-a A 
și B dp la Școala ge
nerală nr i Petrila se 
află astăzi intr-o acti
vitate de pregătire 
pentru apărarea pa
triei care se efectuea
ză pe Valea Roșie. Au 
loc acțiuni de orienta-

Ieri după-amiază un 
grup de 120 de copii 
de la Școala generală 
din Aninoasa au ple
cat la Pui in acțiunea 
de două zile „Drurne- 
ție-n ospeție" al cărei 
scop este cunoașterea 
și legarea unor relații 
durabile de prietenie 
intre elevi. în progra
mul acestei activități 
complexe s-au prevă
zut un concurs ..7 con
tra 7" și. astăzi, spec
tacol artistic și o du
minică sportivă.

cultură din Petroșani, 
elevii Școlii do muzi
că din localitate, vor 
susține un recital de 
muzică instrumenta
lă. In cadrul aceluiași 
spectacol intitulat 
„Cîntccele primăverii" 
vor evolua orchestra 
și coriil școlii.

„ZIU \ SECTORULUI-

CONCURS TEMATIC

„ClNTECELE 
PRIMĂVERII"

istăzi 31 martie 
a.c.. la orele 10, in su
la mică a Căsoi dc

Ieri, clubul munci
toresc din Lonea a or
ganizat un concurs 
gen . cine știe cîștigă" 
cu tema .30 dc ani de 
muncă pentru înflori
rea patriei". Făcînd 
parte din manifestări
le premergătoare ce
lei de a XXX-a ani
versări a Eliberării și 
Congresului al Xl-lea 
al P C.R., concursul a 
fost o retrospectivă a 
realizărilor din aceste 
trei decenii de con
strucție socialistă.

Sîmbătă, la orele 11, 
comitetul sindicatului 
împreună cu Casa de 
cultură și conducerea 
E.M. Uricani, au orga
nizat ..Ziua sectorului 
III", Sector cu cea mai 
mare producție în a- 
cest trimestru. Ing. 
Benciu Ion a prezen
tat realizările obținute 
de brigăzi, iar direc
torul exploatării, ing. 
Carol Schreter a vor
bit despre sarcinile ce 
revin în viitor, colec
tivului de muncă. Un 
frumos program artis
tic a fost dat de către 
ansamblul artistic 
„Fluierașul de pe Jiu" 
ai Casei dc cultură.

De ce sumă doriți, 
cumpărați... nimic
Cam asta era „reclama" u- 

nității C.L.F. din hala pieții 
din Petroșani (responsabil E- 
ugen Buzatu) care, în zi de 
vineri, dimineața. „alunga" 
cumpărătorii spre producăto
rii particulari. Totuși, aproza
rul din hale oferea ceapă și 
morcovi, făină de mălai (? !) 
și mere. Și acestea insă (me
rele) mici și pipernicite, erau 
eclipsate de „concurentele" lor 
de pe tarabele pieții neorga
nizate.

Cînd am aflat că nici carto
fii nu se mai... vînd la acea o- 
ră în unitatea respectivă (de
și în depozit există), n-am mai 
„îndrăznit" să întrebăm unde 
sint trufandalele. Deși vecinii 
de la Gostat făcuseră rost de 
o mină de ridichi, foi de var
ză și ardei iute... și cam atît. 
Asta în timp ce pe piața neor
ganizată. găseai de toate : ri
dichi, gulii, salată, ceapă ver
de, spanac.

Deci, rafturile unității mai 
sus menționate, se prezentau 
în fața clienților, la ora vizi-

Ionica FIERARU

Vacanța

a elevilor
aprilie, cei aproapeLa 6 . .

4 milioane elevi de la cursu
rile de zi intră în vacanța 
de primăvară pină la 21 a- 
prilie inclusiv. Organizatorii 
vacanței au asigurat pentru 
această perioadă atrăgătoare 
activități educative de masă.

Pe lingă taberele de odih
nă în aer liber, excursiile 
și drumețiile pentru cunoaș
terea monumentelor istori
ce, a obiectivelor economi
ce și social-culturale, ca și 
taberele și acțiunile de pre
gătire pentru apărarea pa
triei. subliniem desfășurarea 
unei bogate game de mani
festări culturale și artistice.

(Ager preș)

I
§

în evoluția unor orașe se 
petrec adesea metamorfoze 
sub influența timpului și a 
evenimentelor care le schim
bă structural caracterul și 
înfățișarea. Parisul de azi, de 
pildă, nu mai are nimic din 
strălucirea „orașului-lumină". 
La fel, capitala fostului im
periu de peste Marea Mînecii 
— Londra — și-a pierdut ro
lul de „prim solist" în lumea 
politică și financiară pe ca-

Florența:>

Palazzo

I
O vizită

re-1 deținea, cu orgoliu și 
mîndrie, în urmă cu o jumă
tate de secol.

Nu același lucru se poate

5

I .
spune. însă, despre Florența. 

§ Această localitate italiană a 
fost și rămîne chintesența 

Ș Renașterii, locul de naștere 
s și, îndeosebi, de creștere •. 
Ș unor titani care au dat lumii 
J; opere nemuritoare. Florența 
Ș este orașul lui Giotto, al 
Ș Domului lu: Rrtinrlk’schi ; 
Ș la Florența au trăit și au ere- 
Ș at Leonardo da Vinci, Michel- 
Ș angelo. Rafael--Florența a 
î; fost și a rămas un centru de 

artă, poate cel mai important 
jț din întreaga Italie, bogat în 

monumente și in muzee care 
Ș adăpostesc numeroase capo- 
Ș dopere ale epocii renascen-

tiste și moderne
Ș Unul din aceste muzee este 

cunoscutul .,Palazzo Pitti".
§ Construcția lui a început în 
§ secolul al XV-lea, în apropie- 

rea rîului Arno. Luca Pit
$ un bogat negustor florentin. 
Ș dorea un palat care, prin ’* 
5 mensiunile și grandoarea 
S
$ Radu BOGDAN
$ Corespondentul Agerpreș 
i Roma

di- 
sa.

la

*2 (Continuare in pag o 4-a)
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nu 
de

particulare 
veterani.

cu
vflalilalea,

Cine nu cunoaște această 
cintărooțâ care și-a cucerit o 
meritată popularitate ? Corina 
Chirioc o făcut drumul de la 
teatru Io muzică nu pentru că 
Cetatea Thaliei nu l-ar fi o- 
ferit popularitate, ci, pentru 
că aceasta (muzica) i-a fost 
chemarea (Foto 1). Juriul re
centului festival „Cintecul a- 
dincului" ediția a lll-o a fost 
pus uneori in fața unor situa
ții dificile. E greu să te decizi 
cind există prea mult talent ca 
și atunci cind... nu există de
loc (2). Copiii se destind, pă
rinții moi puțin. Lucrează chiar 
dacă e duminică, la infrumu- 
sețare dindu-le o bună lecție 
celor mici (3). lată-i pe cei 
mici, deveniți moi mari, ară- 
tindu-ne ce pot face din pro
prie inițiativă și cu propriile 
forțe. In clișeu elevi ai Liceului 
industrial minier din Petroșani 
la o acțiune de muncă patrio
tică (4). Azi, din nou fotbal. 
Va fi oare fotbal sau va fi 
„din nou fără goluri" — spre 
necazul fotoreporterilor (5). Lo 
Lupeni „Copiii intimpină pri
măvara" - o reușită prezență 
expozițională a cercului de ar
tă plostică din cadrul clubu
lui. Merită să fie vizitată (6). 
Un organizator neobosit anun- 
țindu-ne despre o acțiune vi
itoare - inginerul Octavian 
Boca, președintele comisiei 
municipale de cruce roșie (7). 
La o acțiune anterioară a a- 
celuiași organizator am parti
cipat vineri la Lupeni : con
cursul cu public pe teme de 
educație sanitară ciștigat de 
tinăra Didina Croitoru (8). Din 
duminică in duminică semna
lăm, dar tot din duminică in 
duminică E.G.C. amină o „lu
crare" care nu le-ar lua mai 
mult de 2 minute într-o zi de 
lucru : evacuarea reziduurilor 
din recipienți (9). La I.M.P. un 
moment așteptat cu emoție : 
inminarea diplomei de inginer 
(10). încheiem rubrica cu un 
moment liric de la concursul 
cu public din Lupeni unde s-a 
remarcat recitatoarea Cristina 
Dalman - elevă la Școala ge
nerală nr. 1. (11).

Eveniment spotlit 
și turistic cu putere 
dc ■ imbol. Cupa \ e- 
leranlior ajunsă Iu 
cea dc a treia edific, 
începe sa prindă con
tururile competițiilor 
dc tradiție, cu larg c- 
cou in rindurile pur- 
ticipanlllor și in alu
ra tor. Așa s-a intim
ii al >i duminică., 24 
martie 1974, la caba
na Bula din masivul 
i.e czul, primele amă
nunte a\ in iu-Ie deja 
cunoscute din pagina 
de sport ci ziarului 
nostru, mulțumită o- 
pcralA dă/ii și com
petentei activistului 
sport n Sltiicu Bălol, 
la rlndul său un vete
ran al stimulării acti
vității sportive din 
Valea Jiului și unul 
din principalii anima
tori ai cupei.

A\ md deci ounos- 
cule dalele strict 
sportive pe categorii 
de virslă, ne-am pro
pus să revenim astăzi 
cu elemente de ine
dit. cele care au dat 
de fapt culoare celor 
două zile, petrecute 
intr-un decor ce 
mai are nevoie 
prezentare.

Să Începem prin a 
aminti de clipa reve
derilor, multi dintre 
participant!, relntil- 
nindu-se după un an. 
doi, zece sau chiar 
mai multi. Este greu 
să redai in cuvinte 
ceea ce au simjil cu 
lofii in aceste mo
mente. emoții pe care 
ochii umeziți le sub
liniau cu delicată gin
gășie sub îndemnul a- 
mintlrilor. Sentimen
tele erau amplificate 
desigur de atmosfera 
generală, transforma
tă in seara preceden
tă concursului 
priu-zis în acea 
trecere intimă, susți
nută de cinlece tradi
ționale de munte cin- 
tale la unison. Nu a 
lipsit nici acordeonul 
cu valsurile, polcile 
și langourile atit de 
Îndrăgite dc „vete
rani", nici glumele de 
bun gust sau dansul, 
așa incit elementul 
„viafă sporiivă“

important in 
cursurile de anvei 
rd. a lost de data 
coasta neglijat cu 
sentimentul tuturor, 
problemele de condi
ție llzlcă sau forma 
sportivă fiind lăsate 
pe un plan secundar, 
in favoarea cunoscu
tului ideal olimpic ca
te spune „lotul e să 
participi..."

Am aplaudat 
căldură,

l<>an llcrma 
cu aceeași ne- 

mutată emoție, s-n 
derulat lltmul amin
tirilor pe care teme
rarele schioare Mai- 
i /na Sch'eslnger și E- 
lisaheta Tessar, re
prezentativ dc trudi» 
fie ale pirliilor de la 
Straja, le-au retrăi: 
In compania vechilor 
amici dc drumeție, Io 
sil Tellmann, fosefina 
H t ornai ka, Lla Pașca,

>
*
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Călătoriile spațiale ale pă- 
mintenilor vor deveni obișnuite 
către sfirșitul acestui deceniu. 
Realizările obținute pină acum 
in tehnico zborurilor, dincolo 
de zona gravitațională a Pă- 
mintului, permit să ne gindim 
la voioje cosmice, pe deplin 
posibile.

Visurile odiniooră fantastice 
s-ou concretizat in halele de 
fabricație ole companiei ame- 
ricone „Rockwell International". 
Inginerii de aici au asamblat 
prima mochetă de lemn a vi
itoarei astronave americane 
lungă de 36.66 metri și osemă 
nătoare unui avion... „umflat", 
ale cărui aripi - de fapt bucăți 
de aripi - sint strins atașate 
de partea din spate o «ehiculu. 
lui cosmic.

Asamblarea acestei machete 
constituie pasul premergătoi

producerii unui prototip reol de 
aeronavă spațială reutilizabilă.

..Rockwell International", in 
■ooperare cu un număr de alte

///////////////////////////////////

Astronavă
pentru voiaje

cosmice
.///////////////////////////////>'//>

întreprinderi, s-a angajat să 
tronspună in practică proiectul 
Io costul de 5,2 miliarde dolari. 
Primul zbor de încercare al as
tronavei va avea loc peste cițivo 
ani, urmind ca, in 1979, o ase
menea navă spațială, fără fe-

restre, să inceapa transportul 
de materiale in Cosmos.

Astronava, care va fi lanso- 
tă vertical cu ajutorul rachete
lor și va ateriza pe roți, ca un 
reactor obișnuit, va putea fi re- 
folosită de circa 100 de ori pen
tru îndeplinirea unei varietăți 
de misiuni spațiale.

în corpul astronavei se află 
o încăpere destul de mare in 
care se transportă sateliți arti
ficiali, aparatură științifică, părți 
de stații spațiale și de astrona
ve mai mari care urmează să 
fie asamblate in Cosmos. Astro
nava va mai putea fi folosită 
pentru a descoperi sateliții arti
ficiali defecți și a-i readuce pe 
Pămint pentru reparații, precum 
și pentru misiuni de salvare a 
ostronauților aflați in spațiul 
extragrovitațional.

Sculpturi eschimose la Paris
La Paris s-a deschis recent un muzeu original care a a- 

tras un numeros public. Este vorba de sculpturi miniaturale 
din oase do balenă executate de eschimoșii din nordul Cana
dei. Aceste mini-sculpluri sint mărturii ale unei arte despre 
care etnografii spun că este in curs de dispariție. Scheletele 
albite de sare și vînt ale balenelor eșuate pe banchizele de 
gheață au constituit materia primă pentru meșterii anonimi ; 
ei au pilit in os figurine și scene din viața lor dc zi cu zi. A- 
ceste mini-statuete, la prima vedere niște jucării, sini pilite 
in oase dc iscusitele miini ale meșterilor artizani din Alasca.

Muzeul desenelor 
rupestre

In orașul Feodosia din Cri- 
meea a fost deschis un muzeu 
unic; muzeul inscripțiilor și 
desenelor in piatră. Sint pre
zente aici „autografe" săpate 
in piatră de diverse popoare 
care au locuit in Crimeea de-a 
lungul veacurilor. De pe st in
die din apropierea Feodosiei, 
arheologii au decupat inscrip
ții grecești, 
armene etc.

ilaliene, turcești,

5REBUS * REBUS • REBUS
Nici măcar cu un

le atingeți, a

deget,
declarat recent un

ORIZONTAL: 1) Pedala autocrației conjuga
le — Haina dreptății; 2) Se lasă tare (fem.); 3’ 
De la inceput — Bătrinui cu traista; 4) Umăr 
la umăr — ia te uită!; 5) Te trece la „pierdere": 
6) Un dorit schimb de cuvinte — Mereu se în
noiește; 7) Bradul scorojit! — Fără linii! (fem.): 
8) Ceva din cintecul apelor — Un cuptor de zi 
le mari; 9) Cuprins de „cercei" — A se da ir 
vînt după.

VERTICAL: 1) Tratat cu 
re vine; 2) Una tare bună 
șiL.. zburători; 3) Bătaie cu 
centru: 4) Ce-î in gușă și-n 
de rigiditate — Două cepe
dian de ris și comediant de plins (pl.); fi) Nu s< 
dau în laturi — Hoți tratați cu delicatețe: 7) S< 
duce intorcindu-se; 8) Peștele din bulboană — 
Picior vestit din cizmă; 9) Strinse legături 
(Sing.); 10) Prinsă-n zbor — In port!

10) ..o modestă calitate.
prietenie — Cel ca 
de leac — Purccln 
ouă — Pleacă de I; 
căpușă! — înghițit 
degerate!; 5) Trage-

ORIZONTAL: 1)
Păcăleli; 2) A păcăli 
(fig.) — „Hăul - păcă
litului; 3) A Se zdro
bi... — ...de ris (pl.): 
■I) Se-ntilneștc doar 
cu Mara — Poante 
goale!... — ...la lectu
ră!; 5) Ușor păcălit 
cu un os — In grup!; 
6) Bate... vîntul — 
Nu se lasă tras pe 
sfoară; 7) Iși schim
bă fața la o păcălea
lă — Trase pe sfoa
ră; 8) Veche măsu
ră... — —Pe măsură!;
9) Se lasă la o. pă
căleală — Păcălire 
in cele din urmă!;
10) Iși poate permite 
o păcăleală (feni.) — 
Păcălici.

VERTICAL: 1) S-a 
făcut de ris; 2) Păcă
leală (fig.) — Te fa
ce de ris, pe haină; 
3) Nu suportă păcă
lelile (pl.); 1) Litere 
de lege! — Peste! — 
Casă bogată!; 5) In 
taină!... — ...o păcă
leală trasă; 6) Dimi
nutiv masculin: 7) 
Legendarul „obiect" 
de păcălire și ispiti
re — O veche păcă
leală; 8) Ușor păcă
lește — pus mereu 
Pe păcăleli; 9) L-a 
făcut cunoscut pe 
Păcală: 10) Păcăleli
fără .. poantă — La 
păcălire!

I
Dacă iubiți florile, nu _ „ __________ ______

botanist de la Universitatea din Ohio (S.U.A.). In cursul unor 
experiențe pentru a urinări creșterea florii stimulînd-o toto
dată cu ajutorul unor cîmpuri magnetice orientate intr-un 
anumit fel sau prin sunete muzicale, el a observat că floarea 
se oprește din creștere dacă

Ghizii alpini din Nepal (șer- 
pașii) sint supranumiți tigri 
datorită forței, curajului și 
rezistenței lor. Și ei. bineînțe
les, se mîndresc cu calitățile 
recunoscute atîta timp cit 
virsta și sănătatea le permite 
să conducă pe alpiniști 
culmile Himalaiei, Cind
la pensie", șerpașii au desco
perit modalitatea să-și perpe
tueze porecla: se fac șoferi de 
taxi. Mașinile — taxi ale foș
tilor tigri alpini sint vopsite 
in blană de tigru, iar pe ca
potă tronează un maiestuos 
cap al temutei feline.

este atinsă cu degetul.

V ir sta 
păniîntuliii

In Țara Enderby din Anlarctf- 
da, cercetătorii Institutului ge
ologic din Leningrad au desco
perit o roca avjnd o \ irstă re
cord — 4 miliarde ani. Cea mai 
veche formațiune minerală des
coperită pinâ in prezent 
„mai linără" decit aceasta 
500 milioane ani.

Această descoperire vine
sprijinul cunoscutei ipoteze 
despre Anlarctida — nucleu al 
unui continent preistoric, din 
care a luat naștere continentul 
emisferei sudice.

este 
cu

în

Gh. Em. NICOLAI

eu păe^telî !

V. MOLODEȚ
PREA MULTA

LINIȘTE STRICĂ
Pentru a-și proteja cjienții 

de zgomotul infernal al aero
portului in preajma căruia 
și-a construit hotelul, un pro
prietar de hoteluri din Chica
go l-a dotat cu cele mai efi
cace aparaturi de izolare io
nică. Astfel, a instalat aici 
pereți izolați fonic, covoare, 
mobile și geamuri prelucrate 
special. Dar. la scurtă vreme 
de la darea sa in folosință cli
entela a început să se răreas
că, mulți preferind să folo
sească hotelurile obișnuite. 
Motivul? Liniștea s,- dovedise 
enervantă. Pentru a-și atrage 
din nou clienții, proprietarul 
hotelului a instalat in fiecare 
cameră, generatoare de zgo
mote artificiale.

longevitatea sportivă 
a lui Crișan-baci, ca
re in momentul pri
mirii cupei omag, a le 
acordată celui mu 
virstnic participant, 
nu-și găsea in mod 
liresc cuvintele de 
mulțumire, oprite un
deva in trcmurul vo
cii sau poate in noia 
nul amintirilor.

Am ris cu lății de 
glumele de altădată, 
poantele de savoare 
ale cuplului Ernest 
Lupșa — „Kicsi" Pop 
și am cinlal împreună 
„iodlere" avipdu-i ca 
primi soliști pe Cor
nel Morariu, Helu Su-

l-'.ancisc Edelln, Pan 
Kovacs sau Ladislau 
Kruus'z.

Am lost cucerii) de 
eii'.u/.usmul ncallerat, 
al nucleului de vechi 
schiori de la Lupeni, 
rep e/enlah de Edu
ard Petrovich Adal
bert Kato, Adrian Na- 
Pău și ce Hal fi. intr-o 
manieră care amin
tea mai mult atri
buie ale line reții de
ci! cele 
așa zișilor 
In replică, pelroșăne- 
nii Victor Mihul, An
drei Anger, loan Mo- 

Vasilc Pop 1 
Marian.

frddud Mi cucereas
că 'întrecerea pe ora
șe și dc dala aceasta 
au reușit înaintea co
legilor din Lupeni și 
Vulcan.

Am fi nedrepff m! 
nu amintim că reuși
ta generală a lost ex
celent susținută dc 
rtorturile lăudabile a 
le cabo'' eruhi Peter 
Aron, ca și ale frate
lui sau Inșii, precum 
ne slmflm obligați să 

consemnăm prezenta 
mereu activă pe pir- 
III a dr. Ion Samo 16 
medial' competiției 
Întotdeauna dispus '-d 
dea un slat ce'nr cu
re ii solicită. \’e ce
rem scuze in același 
timp cd linsa de sna- 
tiu ru ne permite să- 
amintim si ne ce ia'fi 
participant!, pe Io" 
cel care sub o formă 
sau alta, au contrihu 
It la succesul de an
samblu al acestei 
lit de 
Cunei

Cu 
de a
limele cuvînlul 
ran", aid dc des con
trazis dc trăirea ti
nerească din cele do
uă zile la cabana Bu 
ta, adresăm la rindul j 
nostru apelul cel mai 
firesc, veteranilor ' 
schiului și turismulu. 
din Valea Jiului: „La 
revedere in 19751“

a- 
reușite ediffl a 
Veteranilor, 
nevoia fireasrâ 
pune intre qlu- 

,vete-

SFATURI

Aurel DULA

Este premiat ..veteranul" Crișan-baci.

una, înainte de vreme

TI
CE

1 aprilie va fi gata, 
„mișcare" in acest

servit o pastilă a

După lunga . _ ___ __ _
din nou să ieșim cu părul in vînt și soare, 
proape fiecare, însă, am observat că părul 
resimte de pe urma condițiilor deosebite 
iarnă. Pentru a-i reda strălucirea și 
este nevoie de puțină preocupare. In . ..........
rînd. spălatul se va face in fiecare săptămînă 
cu șampon și clătit din abundență. Apoi nu vom 
uita periatul zilnic, cu o perie cu fire din păr 
de porc. Pentru că eSt'e’ timpul urzicilor, să pro
fităm dint plin de avantajele unui tratament 
simplu pentru întărirea rădăcinii firului de păr. 
Zeama pe care o obținem după dpârirea urzici 
lor pentru mincare este un tonic bun cu care 
putem masa zilnic rădăcina părului Se înmoaie 
un tampon de vată în această soluție, se despar
te părul în cărări și se aplică soluția pe pielea 
capului. Se face apoi un masaj ușor. Tratamen
tul este mai eficace dacă se folosește o soluție 
în care am fiert rădăcini de urzici. Dacă ați ob
servat că părul dumneavoastră are tendința de 
a cădea, se poate folosi un preparat pe bază do 
ceapă și rom. Se desfac cămășile a trei cepe o- 
bișnuițe și se introduc intr-un borcan de Un li
tru peste care se toarnă rom pînă la umplere. 
Se lasă la macerat timp de 24 de ore apoi se în
depărtează ceapa. Cu lichidul obținut se.fricțio- 
nează pielea capului din două în două zile. A- 
cest tratament are un efect revitalizant asupra 
rădăcinii firului de pâr. Dacă căderea părului 
nu încetează, este cazul să consultați un medic 
dermatolog.

perioadă rece, iată că îndrăznim 
A- 
se 

din 
suplețea 

primul ,

Mi se piingea ieri, un amic din Lupeni, 
care stă pe lingă restaurantul „Progre
sul" :

— Obișnuiam să servesc masa la acest 
restaurant care, după cum ști, c în reno
vare din toamnă...

— Și?
— Și, zicea, responsabilul că E.G.L. a 

promis solemn că dc 
dar nu văd nici o
sens...

— In
E.G.L.-ului

schimb ai
mai de vreme de inlii april!...

Șl cîteva pe mîlne
grijă de- 

ingrădiți
Atenție și 

osebită! 
lifturile să nu Se de
fecteze, sau. nu mai 
urcați ia 10 cu ele! 
Dacă vreun ospătar 
vă dă ultimul rest să 
nu credeți! Nici dacă

mașina E.G.C'.-ului 
vă evacuează recipi- 
enții. Pișcați-vă bi
ne să nu visați. Alt
fel veți înghiți aces
te pastile de. ..1 IV.

L. ION

EV A
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SECVENȚE CULTURALE
Teatrul ecou al vremii sale

Introtâ in trodiție din inițiol 
j Institutului Internaționol cvo

T«K>trw (I.T.I.), ziuo mondială a 
•potrvlui o avut loc onul oces- 
te. la 27 martie.

Pornind de Io importanța tex
tului dramatic co bozâ o spec
tacolului. I.T.I. o aprobat. Io ul
timul Congres desfășurat la Mos
cova (mai — iunie 1973). propu
nerea comitetului național fran
cez ca temo „Zilei Mond>ole o 
Tectn^ui11 din ocesl on (1974) să 
He ereoțio dromot'că originala. 
Tema propusă corespunde inte
reselor și consecventelor preocu
pări de întregii noastre mișcări 
teatral» din onul 1974. on jubili
ar care prilejuiește un bilanț rod
nic ol tuturor realizărilor poporu
lui nostru. Stimularea șl promo
varea dramaturgiei originale con
stituie și pentru Teatrul de stat 
«.Voieo Jiului” din Petroșani un 
ebiecbv fundamental, o sarcină 
permanentă a cărei îndeplinire 
a găsit un sprijin neprecupețit 
Ier „Ziua Mondiolă o Teatrului" 
o prilejuit manifestări menite să 
pună in voloare dromaturgio o- 
wglnolă ofirmato pe scena noos-

tro Săptămina ccue se încheie 
a fost consocroto momentului a- 
mintlt, progromindu-se spectacole 
cu piese românești o căror pre
miero o avut loc in stagiunea 
care este închinată anului jubili
ar („Siciliano" de A. Baranga și 
..Cosa de mode" de Th. Mănos 
cu).

S-o accentuat, astfel, ideeo că 
teatrul esle un factor de cunoaș
tere a omului si problemelor so
le majore, este modolîtote de e- 
ducore in spiritul idealurilor de 
poce și progres ale umonitătil, 
dor moi ales de modelare a o- 
mului nou. constructor ol societă
ții socialist* multilateral dezvol
tate.

„Ziua Mondială a Teatrului” 
prilejuiește ideeo necesității dia
logului permanent ol teatrului 
cu publicul prin spectacol. A- 
ceostă idee reiese și din mesa
jul adresat in acest on de cu
noscutul actor britanic Richard 
Burton - „Hei, oameni buni, vă 
saluți Așo, ca o propoiițiune sim. 
plă, se intitulează o piesă ame
ricană de William Saroyan. Dar 
această simplă propoiițiune ne

lămurește de ce există Teatrul. 
Teatrul este creația acelora din
tre noi care, cit e lumea de lar
gă, simt nevoia irezistibilă de a 
da binețe semenilor.

In lucrarea lui Saroyan, un băr
bat intemnițot stă de vorbă cu o 
femeie liberă. Tot așa, Teatrul, 
întotdeauna viu, ecou ol vremii 
sale, se adresează popoarelor 
lumii.

Teatrul este acel moment al 
vieții noastre in care noi, actorii, 
purtăm mesajul adevărului. Un a- 
devăr împodobit cu o mantie stră
lucitoare sau ascuns după o bar
bă falsa.

Sini actor, iar actorii iși pun 
masca pentru a sluji acest ade
văr ascuns. In lumea întreagă, 
de e vorba de-un film care ajun
ge sub ochii a cincizeci de mi
lioane de persoane, de e vorba 
de-o piesă jucată pentru cincizeci 
de spectatori, aria și meseria 
Teatrului au in totalitatea lor 
drept unic țel să spună ; Hei, oa
meni buni, vă salut 1“

Prof. Ironim MUNTEANU 
director al Teatrului de stat 

„Valea Jiului"

(Urmare din pag. 1)

Jiului

Participare largă la marea 
competiție a artei 

studențești
Conceput ca o manifestare ce dorește sâ cuprindă activitatea 

cultural-educativâ a studenților din întreaga țară, Festivalul na
țional al artei studențești înregistrează o participare reprezentati
vă și in rindul celor ce invață in amfiteatrele Petroșaniului, lată 
citeva secvențe din programul de pregătiri și de participare a stu
denților mineri.

• Joi a plecat la Cluj grupul 
de cineaști amatori de la „Min. 
film" care vor Intra In concurs 
cu pelicula de scurt metraj „Fiii 
soarelui", realizat de studenții 
luliu Krauss, Vlad Bogoiu, cu 
sprijinul direct al șefului de lu
crări, Robert Czibulo și șefului 
de lucrări Nicolae Ungureanu. 
Filmul înfățișează artistic citeva 
aspecte din munco din subte-

£ CERCUL FOTO a pregătit 
citeva fotografii care vor fi ex
puse la Salonul de artă fotogra
fică al festivalului ce va fi or
ganizat tot Io Cluj.

O BRIGADA ARTISTICA de 
ogitație, care cuprinde un nu
măr de 10 studenți, se află in 
stadiul finalizării scenografice a 
spectacolului pe care-l vor pre
zenta la București la ipceputul 
lunii aprilie.

• Șl FORMAȚIA VOCALIN- 
STRUMENTALA „DIAMANTELE 
NEGRE", împreună cu soliștii, 
iși pun la punct partiturile cu 
care se voi prezenta pe scena 
(estivalului la București,

$ ANSAMBLUL FOLCLORIC 
va fi prezent la lași in prime
le zile ale lunii aprilie. Miercuri, 
la Lonea. studenții artiști au fost 
oaspeții publicului din localita
te, iar joi au plecat intr-un 
turneu in localități ale județului, 
unde vor susține citeva repre
zentații. Țoale acestea consti
tuie avanpremiera Importantelor 
confruntări care ii așteaptă.

• Lo secția de literatură a 
festivalului, desfășurată la Ora
dea. reprezentonții institutului 
au cules aprecieri pentru ținuta 
artistică a lucrărilor, realiiind 
totodată o bună cotă de parti
cipare in raport cu mărimea 
centrului universitar.

Așadar, zile de asidue pregă
tiri. Serioozilatea și pasiunea 
pentru frumos reprezintă în a- 
ceastă atmosferă de pregătiri 
febrile garanția unor reprezen
tări cit mai valoroase in marea 
competiție a artei studențești.

Ion GIF DEAC 
student

• Pentru studenții Facul
tății de mine, care au obținut 
rezultate foarte bune la se
siunea de examene din iarnă 
s-a organizat, la sfirșitul a- 
cestrj săptămlni. o excursie 
în nordul Moldovei. Excursia 
arc drept scop vizitarea o- 
bioctivclor Industriale din a- 
ceastă parte a țării, precum 
și pitoreștile meleaguri bu- 
eovincne.

ravura

• In aceste zile, amfitea
trele institutului cunosc din 
nou atmosfera marilor con
cursuri. Se desfășoară etapa 
1 a concursului Traian La- 
lescu", rezervată anilor I și II,

Breviar

tape iu fost spectacole veri
tabile deoarece am urmărit so
liști cu reale calități — simț 
muzical, voci bine timbrate, 
expresivitate muzicală, fra
zare clară, repertoriu adecvat, 
originalitate (mai puțin s-a 
manifestat tendința soliștilor 
amatori de a imita așanurnite
le vedete), grija pentru ținută, 
atitudinea și mișcarea în sce
nă, elemente importante din 
care reiese însuși respectul 
pentru artă și public. în acest 
cadru comparativ, pregătirea 
soliștilor din Valea Jiului a 
fod •■•'rprinzâtor de mediocră, 
del iecare club, cu cel puțin 
doi-a luni înainte, susținea că 
există un interes constant 
pentru concurs. Vrem să se știe 
că nu ne așteptam ca princi
palele premii să fie neapărat 
câștigate de soliștii de aici, dar 
doream o selecție și o evoluție 
onorabilă. Aceste observații nu 
minimalizează munca și pasi
unea nobilă a artiștilor ama
tori. ci le formulăm cu luci
ditate pentru a arăta că muzi
ca ușoară care se face pe lin
gă cluburi și case de cultură 
s-a împotmolit într-o dulce 
mulț mire și încântare de sine, 
munca de perfecționare, incu-

rajarca talentelor sînt aproape 
imperceptibile. Cum a fost se
lecționat pentru concurs solis
tul Nicolae lonuț (Aninoasa) 
care a interpretat derutantul 
..In Arcangel", compoziție pro
prie? E meritoriu in.eresul, 
dar nu și rezultatul Aceeași 
întrebare și-o pune și citito
rul ziarului nostru Lanyi E- 
meric din Petroșani care ne 
scrie: ..Nu pot înțelege cum 
de a fost posibilă admiterea în 
concurs a tinărului anînosean 
Nicolae lonuț care a decepțio
nat evoluînd sub orice critică". 
Muzica pop și folk își are ad
miratori. e adevărat, dar nu în
semnează că a înșira cuvinte 
lipsite de sens și cintate prin 
amestec melodic, cu o inexpli
cabilă nostalgic, este suficient 
pentru a fi solist muzical. 
Cluburile trebuie să-și forme
ze un grup de îndrumători, de 
consultanți muzicali care să 
impună diseernămînt in acest 
sector lăsat la bunul plac al 
formațiilor, tentate să imite. 
Nici Ion Coroian (Petrila), E- 
lisab. “ ’
Margareta
n-au avut evoluții care să 
ducă satisfacție. Alături 
Ghcorghe Știr 
făcut progrese

Burduleac (Uricani) și 
Gașpar (Lupenb 

pro- 
de 

(Lonea). care a 
interpretative

— mai cald și liric, mai apro
piat dc spiritul cîntccului și, 
deci, convingător — mai con
semnăm două evoluții noi și 
revelatoare mai ales în per
spectivă — Florin Mitrică (Pe
troșani) și eleva Janeta Joca 
de la Lupcni (Școala generală 
nr. 2).

Școala populară de artă, cea 
de muzică și artă plastică din 
Petroșani mi sînt străine de 
lipsa de relief a muzicii ușoa
re din municipiu, formații cu 
atîta nevoie de îndrumare 
competentă. Problema se pu
ne cam în acest fol : să mear
gă. la aceste instituții, cei in 
care se întrevede talent, sau 
să meargă școala, profesorul la 
club ? Rezolvarea trebuie făcu
tă după modelul muzicii popu
lare unde, la cluburi, există 
o asistență și un efort compe
tent do formare a soliștilor, a 
interpreților.

Dacă prestigiul „Cîntccului 
adîncului" a sporit mult In- 
tr-un an. acest clement se des
prinde mai ales din valoarea 
concurențelor din afara Văii 
Jiului, nu din prezența mo
destă (cu trei excepții mai f - 
ricite) a celor locali. Și acest 

■z? de- 
incepe 
acum !

fapt trebuie să stimule 
oarece a IV-a ediție își 
pregătirile încă de pe

In

fi
de 
o-

Anthony Mann — despre 
care Jean Luc Godard spunea 
că iilmeie-i echivalează cu 
niște admirabile lecții de ci
nema și anume de cinema 
modern — a turna! -Cidul" 
cu 14 ani in urmă. Pelicula 
— dincolo de aspectul său e- 
senzațional, caracteristic, 
genere, superproducțiilor 
este semnificativă pentru 
delitatea regizorului iată 
un ideal estetic, bazat pe

, pozifia caracterelor, pe con
fruntarea lor, iapt prin care 
povestea capătă mai multă 
forță și o intensitate sporită.

.Cidul'4 nu este o ecraniza
re a celebrei tragedii scrisă 
de Corneille. Altminteri tem
peramentul artistic al lui 
Mann, necesitind largi spații 
de desfășurare, s-ar ii împă
cat greu cu regula celor trei 
unități a teatrului clasicist. 
Scenariul scris de Philip Jor
dan și Frederich M. Frank 
se sprijină, așadar, pe poe
mul medieval spaniol „El can
tor del mio Cid“, adică pe 
acel male rial epic stufos ca-

GufJ- 
Moce-

pfesă lui
> — „Las
1", piesă servind

pentru

re a inspirat 
Jen de Castro 
dades del Cid‘ 
ca sursă de inspirație 
„Cidui" lui Corneille.

Figura legendarului 
Ier Rodrigo Ruy Diaz 
var, supranumit El Cid Cam- 
peador (adică domn ce-și pe
trece viata pe cimpul de lup-

ca\ a- 
de Bi-

dă a portretului eroului, 
Iret constituit din exacerba
rea tragică a lui Corneille și 
motivația psihologică ingeni
oasă și, în limitele mitului, 
verosimilă a scenariștilor. 
Datorită acestui iapt „Cidul“ 
păstrează, alături de impună
toarea sa caracteristică de 
irescă istorică a luptelor sin-

por-

Carnet cinematografic

tă). provine din secolul al 
Xl-lea. Metamorfoza proto
tipului real in personaj de le
gendă este un exemplu tipic 
al migratiei motivului literar 
din sfera predominantelor te
lurice in aceea u însușirilor 
literare. Mann optează, evi
dent, pentru ipostaza Cidului 
aureolat de laurii superbi ai 
mitului.

Anthony Mann oleră în fil
mul său versiunea de legen-

geroase care siișiau Spania 
de la începutul celui dc-al 
doilea mileniu, dimensiunile 
unei drame umane purtate in 
zonele paroxismului.

In accepțiunea propusă de 
regizor, Don Rodrigo este un 
autentic simbol al sentimen
tului de datorie, un om de 
excepție care dispune, insă, 
și de resurse afective mai pu
țin obișnuite pentru un cam- 
peador: iubire tandră,

Așteptăm
(Urmare din pog. 1)

trufandale acum,
zeî noastre, cu mărfuri ce 
pot n'.unâra pe degete! d> 
o mini, s: acestea, kg. 
curente, printre care nu 
„rătăcise" nimic de sezon.

se

Un început 
promițător...

La Aninoasa. am porni! 
tenționat. să vedem cum 
satisfăcute cerințele de 
me și fructe, știut fund < 
ici nu există alte P°S|1 
de aprovizionare in 
initățile C.LF.

Responsabilul Nicolae Bu-

cicoiu (unitatea 36) tocmai pri
mea marfă — cartofi de foar
te bună calitate. Aici am gă
sit și trufandale — castraveți, 
spanac (<• drept că spanacul 
era destul de ofilit).

Totuși, sezonul trufandale
lor ‘.‘ra.. reprezentat. In rest 
— cam tot ce se găsește in 
depozit, primim și noi — ne-a 
informat

tîmpinat

responsabilul.

Iluska 
ași marf

nr. in-

posibilități
i afară di

« ne-a 
Maxim.

5, indestulă- 
uită. Pentru 
•«nuna Ani- 

goalâ. am 
iici cu cele două 
dc- trufandale șl 
in sinea noastră..

Aspect dintr-un spectacol recent al formației de dansuri populare a studenților pe- 
troșăneni — formație cunoscută și apreciată pentru nivelul artistic al evoluțiilor sale. 

Foto: Mitică MITUCÂ

Concursul se desfășoară pe 
secții cuprinzînd matematică, 
fizică, mecanică, chimie, ba
zele electronicii și rezistența 
materialelor. Primii trei cla
sați de la fiecare secție vor 
participa la etapa a Il-a la 
nivel național, organizată de 
Ministerul Educației și lnvâ- 
țăinîntului și Comitetul c- 
xecutiv al Consiliului 
U.A.S.CR.

Scopul acestei manifestări 
este de a stimula interesul 
studenților pentru pregătirea 
la disciplinele fundamentale 
care stau la baza formării 
lor ca specialiști.

Ghcorghe Todicl, din M- I 
vezeni, lucrează temporar i 
(după toane) la șantierul | 
LE.II.S în majoritatea . 
timpului, poat« însă fl I 
văzut la bufetul 'locîr- ’ 
lia" din Livezcu., un- I 
de. după ce depăș> , u I 
anumite limite la ingur- | 
gitarea „țoiurilor", ni- | 
meni nu mai cutează să-î i 
stea in cale. In ziua de 24 ia- I 
nuarie a.c. aflîndu-se într-o J 
asemenea stare, a amenințat I 
cu un cuțit consumatorii din • 
local. Bravura sa n-a rămas I 
fără a fi... „taxată". A fost | 
amendat cu 500 lei, conform i 
Decretului 153/1972. J

mutHi cuibul. kk

Fier vechi

'life?

De la începutul 
cestui an, sectorul gos
podăresc al minei Lu- 
peni a expediat oțelă- 
riilor de la Hunedoara 
aproape 600 tone fier 
vechi, depășindu-și 
substanțial angaja
mentul asumat.

a-

Don 
pen- 
Don 

de 
răs-

mență înțeleaptă lată de In
vadatorii mauri. Acest Cid 
complex evoluează intr-un 
context al intrigilor de curte, 
al duelurilor și al bătăliilor 
de anvergură. Fiecare prilej 
are darul de a revela trăsătu
rile unui caracter capabil să 
definească o epocă: curai Și 
onestitate (ii cerc regelui Al
fonso VI să jure in ia la popo
rului că nu esle vinovat de 
moartea regizată a Iralelul 
său Don Sanchoj-, neclintire 
in apărarea onoarei tatălui o- 
iensat (îl provoacă la duel și 
îl omoară in luptă pe 
Gorman, tatăl Ximenei, 
tru jignirea adusă lui 
Diego in iafa consiliului 
judecată); acul simt al
punderii iață de neat ir narea 
pămintului spaniol (salvează 
Valencia de robia maurilor 
in poiida reiuzului truiuș al 
regelui caslilian de a-l aju
ta). Paralel cu acest pian al 
vitejiei evoluează cel ul tra
gediei iubirii, urmărită de 
umbra cernită a răzbunării.

Din îmbinarea armonioasă 
a celor două planuri rezultă 
o irescă gigantică, închinată 
cavalerismului angajai in
tr-o luptă pe viață și pe 
moarte pentru libertate, luptă 
in care sacrificiul este la lei 
de firesc ca și ivirea sau dis
pariția în neant. Maestru al 
westernului, Anthony Mann 
compune secvențe de bătălii 
uriașe. Pe podișurile Arago- 
nului, în cavalcade fantasti
ce, evoluează 10 000 de i'.gu- 
ranți și 4 000 de călăreți >■ e- 
na in care Don Rodrigo, îm
brăcat in straie albe înain
tează Infailibil spre glorie a- 
re un subsol metaiorlc; deși 
mort, forța copleșitoare a 
prezenței sale însuiie'eșle oș
tirea de pe celălalt mal al 
Slyxului, pînă la victorie.

Cuplul Charlton Heston (Ci
dul) — Soph.a Loren (Xlme- 
ne) este revelația acestui 
lilm. distins cu trofeul celor 
cinci continente — MI'FED — 
Italia in /9-> Desigur, mi 
pentru acest tro eu. ci pentru 
eterna noastră deschidere ro
mantică, urmărim „Clduf 
timp de trei orc și jumătate 
cu suilelul la gură.

Al. COVACI

nu cînd le trece vremea!
Dacă s-ar preocupa 

mai mult...
Dc-sigur. in ziua cînd ne-am 

nropus sâ fac. m ..piața" am 
avut ghinion. Pentru că, une
ori (cantități mult prea mici 
față d< cerințe) mai găsim 
noutăți de sezon și în Petro
șani și. în celelalte localități 
din municipiu. Credem, insă, 
că absenia unor mărfuri din 
unitățile C.L.F.. nu-șj găsește 
justificarea (cartofi, pătrun
jel). Se pare că, obținerea tru
fandalelor se face la intîmpla- 
re. neorganizat, se pleacă 
spre furnizor la „noroc". Dacă

conducerea C. ntruluj de legu
me și fructe din Petroșani și 
șefij de depozite (p> ntru că. 
contractarea mărfii de la fur
nizori se face mai mult di că
tre responsabilii unităților) iși 
vor spori preocupările ocntru 
contractarea șl aprovizionarea 
magazinelor cu trufandale, si
tuația se va schimba. Și vom 
avea ce cumpăra din unități
le C.L.F.

Nu ne așteptăm, firește, la 
un belșug de trufandale cum 
va fi. de exemplu, in luna 
mai. dar. legumele de seră, a- 
celea cite există — castraveți, 
ridichi, ardei, ceapă și salată 
verde, spanac — sînt cerute 
înainte de a le trece vremea...

fjjl
wl

A

IO
(Urmare din pag. 1}

că. Aciasia pentru că con
structorul a intîrziat cu mon
tarea conipresoarelor, nu spu
nea Miron Rebedca, inginer 
șef Livezeni".

S-a m’.irziat și poate nici 
nu vor fi gata atil de curind. 
Râu este că și compresoarele 
existente in funcțiune se de
fectează tot des. -;ar reviziile 
și reparațiile nu dau rezulta- 
ite. La brigade) lui Gheorghe 
Lițcan, la front, se inregistrea- 
■ză o presiune de 2,5 atmosfe
re. Perforatoarele stau. Au 
nevoie de cel puțin 3.5-4 at
mosfere.

.....Se mai intimplă. Așa-i la 
mină. Dar chiar după două 
zile de revizii și reparații"? ! 
(Gheorghe Lițcan) cu o „ne
dumerire" firească, ce nu se 
mai cere comentată.

Tot lunea, și tot dimineața 
— in incinta Livezeni se re
pară locomotive de mină. „Nu 
se poate să nu apară ceva lu
nea" ne mai relata Ion Hor
nung, artifici r. Și asta tot du
pă două zile de revizii și re
parații, in zilele de sîmbătâ 
și duminică.

Toate acești greutăți și ne
ajunsuri. unele „din afară" (a- 
provizionarea cu traverse, 
montarea compresoarclor...) 
altele „interne" („de organiza
re". cum spunea Augustin De
meter) lasă impresia că pro
blema magistralei Livezeni a 
fost „scăpată" un timp din 
mină. Exemplificăm afirmația 
și cu rezultatele obținute in 
primele două luni ale anului. 
La lucrarea atacată din puțul 
principal din incinta Live
zeni. s-au realiza’ doar 44 me
tri săpare și 25 m< tri bet'-na
re, iar la lucrarea ce se exe
cută din puțul auxilnu clin 
incinta Maleia, 87 metri să
pare și aproape 27 metri dc 
betonare. Deci, în două luni, 
la două fronturi de lucru (lu
crările se execută contra- 
front), s-au realizat numai 131

re-

metri săpare și 52 metri be- 
tonare. Puțin! Și mai sînt în
că peste 1 900 metri ce urmea
ză a fi săpați și betonați pi- 
nă la jumătatea trimestrului 
III al anului 1975.

Pentru respectarea acestui 
termin se impune cu acuita
te. încă de pe acum accelera
rea ritmului de execuție a 
magistralei. S-au stabilit mă
suri. menite să ducă la 
dresarea situației.

I.a lucrarea săpata-din pu
țul auxiliar — incinta Male- 
ia. sînt plasate de la începu
tul lunii martie două brigăzi. 
Din acestea, una de înaintare 
(brigada Gheorghe Lițcan), 
iar cealaltă execută betonarea 
la o distanță de 120 metri de 
prima. Conducerea își pune 
speranțe mari in noile mă
suri organizatorice întreprin
se. Condițiile de zâcămint nu 
permit, din păcate, o astfel 
de organizare și la lucrarea

(Urmare din pag. 1)

șan și loan Marc se deplasea
ză pe linia telefericului cu 
viteză redusa (0,3 m pe se
cundă), opresc la liecare e- 
lemenl de asamblare a in
stalației. Constatările sînt ru- 
portate șefului instalației, 
tehnicianul Constantin Mar- 
cău și ele lormează dalele 
primare ale planului de revi
zii pe care îl concep împre
una. Cu responsabilitatea ce 
nu poale lipsi atunci cînd 
este \ orba de siguranța a 
sule de oameni.

La revizia curentă de vi
neri. 22 martie, se constată 
că bandajul de cauciuc de la 
a doua rolă de pe pilonul nr. 
4 esle uzat și nu mai prezin
tă siguranță în funcționare. 
Se iau masuri de înlocuire a 
bandajului. Această lucrare 
se execută cu ajutorul unui 
dispozitiv de întins și ridicat, 
încep operațiile bine cunos
cute. Dar, ia primele manev
re de ridicare a cablului de 
pe bateria cu role, dispoziti
vul de întins se delectează. 
Prilej de reală îngrijorare. 
Piese de schimb nu există. A 
doua zi e sîmbătâ, \ remea 
se anunță frumoasă și sînt 
așteptați să sosească nu
meroși iubitori ai muntelui. 
Xeavind mijloace de trans-

• Sub egida Centrului u- 
niversltar București a avut 
loc un simpozion dedicat pro
blemei majore care stă în fa
ța învățâinîntului universitar 
și anume realizarea unității 
dintre învățămint, cercetare 
și producție, intr-un cuvint 
integrarea avind ca partici
pant! studenți. cadre didacti
ce, cercetători. Din partea in
stitutului nostru au participat 
la această manifestare Victor 
Bolosin, anul IV electrome
canic și Mihai Gligor anul IV 
mine, prezentînd Un materi
al care a relevat specificul 
procesului de integrare în cen
trul universitar Petroșani.

Dorel POPA 
student

cc sq sapă din puțul principal 
din incinta Livezeni. Aici, pe 
lingă o corelare intre viteza 
de avansare și betonare, tre
buie intensificate cercetările 
pentru a găsi metoda de sus
ținere cea mai adecvată.

Pe lingă măsuri de ordin 
tehnic, sînt necesare strădanii 
mai susținute pentru organi
zarea muncii îndeosebi la 
fronturile de lucru. Și se mai 
impune un 
din partea 
partid, a 
partid, asupra Îndeplinirii mă
surilor stabilite, finalizării a- 
cestora.

Este o datorie a fiecărui 
membru al colectivului secto
rului să facă tot ce depinde de 
el pentru înscrierea în ter
menul planificat de execuție 
a magistralei subterane, atît 
de necesară dezvoltării noii 
capacități de producție în de
venire — mina Livezeni.

control exigent 
organizației ele 
comitetului de

Pentru îndeplinirea 
unei îndatoriri sacre

(Urmare din pag. 1)

de pompieri urmăreau cu vie 
emoție desfășurarea ocestui 
eveniment - unul din cele mai 
de seamă momente pe care 
tinerii le trăiesc in timpul sta
giului militar.

Evocind mărețele fapte de 
arme ale bravilor ostași ro
mâni, maiorul Costache Chi- 
săliță de la Grupul județean 
de pompieri Hunedoara-Devo 
a ținut să puncteze că acest 
eveniment nu este ca toate 
celelalte, el desfășurina'u-se 
intr-o conjunctură in care po
porul român trăiește fericirea 
de a avea lo conducere pe 
cel care de curind a fost in
vestit cu inolta funcție de pre
ședinte al republicii noastre, to
varășul Nicolae Ceausescu.

în caldele cuvinte rostite de 
reprezentanții prezenți, mi. 
litarii au primit felicitări cu 
această ocazie și urări in des
fășurarea cu destoinicie a mi
siunilor militare.

Tovarășul Clement Negruț, 
prim.secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele consiliului popu
lar municipal, de asemenea a 
urat, in încheiere, tinerilor 
chemați sub arme, sănătate 
deplină, conștiinciozitate și 
hotărire fermă de o păstra 
cu sfințenie sacrul jurămint 
militar, indeplinirea cu toată 
maturitatea a misiunilor lor, 
cit mai înalta lor pregătire 
de luptă și politică sub condu
cerea partidului iubit in frunte 
cu dragul nostru conducător 
tovarășul Nicoloe Ceausescu.

I
I
I
1
I 

turn de pe strada Unirii din j 
/Aeroport. Dar decizia Consi- j 
....... ■... ....... I

I
I
I
I
I
I
I
I
II

loja Ungureanu. angajat 
la E.M. Petrila a găsit de cu
viință să-și părăsească locu
ința din str. Viitorului, blo* 
51/1.3, din Petroșani, mutîn- 
du-se în mod abuziv. într-un 
apartament din noul bloc 
turn de pe strada Unirii din

liului popular fiind executo
rie, vrînd-nevrînd a trebuit 
să fredoneze melodia......pă
sărică mută-ți cuibul și tc 
du" ! Și s-a dus, fiindcă 
n-avea încotro !

Cpt. Toma FALON

S-au asemănat
si s-au... adunat

Zice o vorbă din popor că 
„cine se aseamănă se adu
nă". Și in cazul de față pro
verbul și-a adeverit veridi- 

• citatea. Victor Atanascscu, 
I in vîrstă de 33 ani, recidi- 
I vist, neincadrat în cimpul 
I muncii, Simion Cheia (29 
I ani. de profesie... „fără". 
| căsătorit, cu un copil, re- 
| cidivist) și Ion Holhos, (.38 
I ani. căsătorit, cu doi copii, 
| de asemenea fost „client" 

al penitenciarelor). fiind 
I toți trei de... formație co- 
| mună. firesc s-au înhăitat 
I la acte pe măsură. In pe

rioada decembrie 1972 — ia- 
I nuarie 1973. V. A. comite un 
| număr de ...opt furturi dife- 
| rite (cu predilecție obiecte 
| de uz casnic), dintre care la 
I trei este secondat de S. Che

ia, iar la un furt de către 
I. Holhos. „Hold-up-‘-urile 
reușindu-le, cei trei au tre- 

' cut din nou la alte acțiuni. 
| In noaptea de 5—6 ianuarie 

197.3 sustrag de la locul de 
I parcare din str. V. I. Le

nin din Vulcan autobuzul
I 31-HD-1338 (proprietatea 

I.T.A.-ei Deva) și, cum S. 
Cheia avea o... cheie de con
tact, au pornit într-un vo- 

- iaj nocturn pînă la Câlan, 
I unde, datorită lipsei de car

buranți au trebuit să-l a-
I bandoneze.

Dar cum șiragul de infrac
țiuni nu putea pînă la ur
mă să nu se... rupă undeva 
(a se citi a fi depistat), cei 
trei „mușchetari" au compă
rut în fața completului de 
judecată. Și pedepsele pro
nunțate împotriva lor s-au 
dovedit drastice : V. A. — 
5 ani. S. Ch. — 4 ani și I. Ii. 
— 2 ani și 4 luni de închi
soare. Un epilog binemeri
tat de cei trei recidiviști.

N. GHERGHIN 
judecător

Mica 
publicitate
PIERDUT legitimație de 

student pe numele Chi- 
chernea loan. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negoi 
Aurelian, eliberată de prc- 
parația cărbunelui Petrila. 
O declar nulă.

PETRILA z

din Paring
port spre oraș, cei doi lăcă
tuși revizori, pornesc pe jos 
cu dispozitivul a cărei repa
rare nu șuieră aminare. Cu 
sprijinul meșterilor de la șan
tierul T.C.M.M., dispozitivul 
este reparat, astfel incit a 
doua zi, la orq 11, Instalația 
stă din nou la dispoziția tu
riștilor.

Un episod de muncă coti
diană care lace posibilă alu
necarea aeriană a sule și su
te de turiști. Așa s-au montat 
cele mai bine de 80 de role 
schimbate pînă în prezent, li
neari in viscol și in tempera
turi cînd mina se dezlipește 
greu de pe metal. Prin mun
ca acestor tineri entuziaști, 
cu sprijinul permanent al u- 
nor unități economice cum 
sînt I.U..M.P. sau șantierul 
T.C.M.M., totul se face la 
timp .și bine.

Aceasta este explicația fap
tului că uneori duminica ză
rim O rola sau o sculă spri
jinită de vreunul din piloni. 
Mărturie a unei munci tăcule 
cu abnegație, pricepere și 
responsabil Hale de acești ti
neri inimoși. Garan(le ca alu
necarea lină u scaunelor mo
dernei instalații de teleieric 
din Paring se realizează sub 
protecția liniștitoare a unei 
depline siguranțe.

Concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— UN RESPONSABIL CANTINA
— UN BUCĂTAR

Condițiile de angajare și salarizare sînt 
cele prevăzute de H.C.M. nr. 46/1970.

Concursul va avea loc în ziua de 6 a- 
prilie 1974 orele 10.

Pentru postul <le responsabil cantină 
se preferă bărbat. I

Informații suplimentare se pot obține 
zilnic între orele 7—14 de la serviciul per
sonal al exploatării.
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DE FESTE HOTARE 0 vizită la „Palazzo Pitti“
(Urmare din pag. 1)

verunie

Națiunilor 
Dezvoltare

ei :n to- 
UU.. a

xmomice 
program

i dezechilibrului 
•e nivelurile lor 
economică și ni- 

ir industriale a-

ui program 
ambulul lui 
îndeplinite 

intr-un inter
val prestai eea ce presu
pune o m cooperare e-
conomică și înțelegere intre 
țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. Programul 
sc refera la materiile prime, 
aiiment.-țio. relațiile comerci
al. SÎStl :■ :’. monetar interna
tional și finanțarea dezvoltă
rii econom: cc și sociale, măsu
rile cc trebuie luate urgent în 
cazuri de crize care afectează 
balanțele de plăți externe ale 
țărilor în curs dc dezvoltare, 
transferul de tehnică și regle
mentarea controlului asupra 
ăbcietâților multinaționale.

Un capitol al programului 
se referă la întărirea rolului 
O N U in promovarea coope
rării economice internaționale 
prin coordonarea tuturor pro
gramelor sale. Adunării Gene
rale i se cere sâ trateze acest 
„program de acțiune" ca pe 
o chestiune prioritară. iar 
Consiliul pentru dezovltarea

xamineze rapoartele tuturor 
organismelor subsidiare. Un 
rol deosebit revine Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare și 
Fondului Monetar Internațio
nal, căruia i se cere să ajun
gă. înainte de sfirșitul anului 
1974. la un acord asupra re
formei sistemului monetar in
ternațional. Banca Mondială 
este invitată sâ convoace o 
conferință. înainte dc sfirșitul 
anului viitor, pentru a hotărî 
o reformă fundamentala in 
politica sa și in practicile pri
vind prețurile, iar negocierile 
comerciale multilaterale din 
cadrul G.A.T.T. să fie accele
rate. Programului 
Unite pentru
(P.N.U.D.) i sc cere să-și inten-

sifice activitățile de finanțare 
a dezvoltării și asistenței teh
nice.

..Programul de acțiune" pre
vede punerea în valoare, ex
ploatarea, comercializarea și 
repartiția resurselor naturale 
— îndeosebi a celor de care 
dispun țările în curs dc dez
voltare — in așa fel. încit să 
se respecte interesele legitime 
ale acestor țări. Programul 
cere țărilor dezvoltate să se 
abțină de la „a adopta măsuri 
restrictive vizind reducerea 
stocurilor alimentare și prote
jarea prin bariere tarifare sau 
prin alto metode a producăto
rilor ineficienți din țările dez
voltate în dauna celor din ță
rile în curs de dezvoltare care 
produc aceleași mărfuri".

Lucrările Conferinței pentru
securitate și cooperare în Europa

Vizita tovarășului 
Mihai Dalea la Cairo

CAIRO 30 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolac N. Lupu 
transmite: Sosit. sîmbâtâ. la 
Cairo, la invitația Confedera
ției Internaționale a Sindica
telor Arabe (C.I.S.A). tovară
șul Mihai Dalea. președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a avut, în aceeași zi, o între
vedere cu Abdel Latif Bolte- 
ya. secretar general al C.I.S.A. 
In timpul întrevederii, au fost

abordate aspecte ale relațiilor 
de prietenie și colaborare ale 
sindicatelor din România cu 
C.I.S.A. și cu sindicatele țâri
lor arabe afiliate la această 
organizație, exprimindu-se sa
tisfacția pentru evoluția aces
tor relații și convingerea că e- 
le vor cunoaște o continuă 
dezvoltare, in interesul oame
nilor muncii din țările noas
tre. al păcii și cooperării in
ternaționale.

SOFIA

Consfătuire
națională

în problemele
construcțiilor

!

La Tîrgul 
internațional 

de la Genova
HC*?IA 30 — Corespon

dentul Agerpres, Radu 
Bogdan, transmite: La tir- 
gul internațional de la Ge
nova, standul Ministerului 
Turismului din România a 
fost distins cu „Cupa pro
vinciei Genova" pentru cea 
mai caracteristică si mai e- 
ficientă prezența străină la 
această manifestare. Dis
tincția ilustrează interesul 
cu care publicul larg a ur
mărit standul românesc, 
prezentat sub forma unei 
case populare țărănești, și 
expoziția de fotografii pri
vind dezvoltarea turismu
lui în România.

GENEVA 30 , Agerpres). — 
Pe măsură ce progresează lu
crările dc definire a elemente
lor ce urmează a fi cuprinse în 
d c’mentelc finale ale Confe
rinței - - documente privind 
problemele politice, juridice și 
militare ale securității, ale co
operării economice și culturale
— se intensifică preocupările 
participanților pentru crearea 
cadrului organizatoric care să 
asigure continuarea eforturilor 
comune după conferință.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor. Valentin Lipatti. șe
ful delegației române, a expus 
poziția țării noastre, potrivit 
careia edif.carea sistemului de 
securitate și cooperare în Eu
ropa constituie un proces in 
cadrul căruia, prin eforturi 
comune, progresul se ralizea- 
ză pe etape, pas cu pas. pe 
măsură ce se creează condiți- 
ilo necesare soluționării pro
blemelor cu care sint confrun
tate statele pe continent. Con
ferința actuală constituie o e- 
tapâ în cadrul acestui proces, 
eforturile trebuind să fie con
tinuate și după conferință în- 
tr-un cadru organizat. Rezol
varea problemei cadrului in
stituțional in care vor fi con
tinuate aceste eforturi — a a- 
râtat șeful delegației române
— trebuie să fie rezolvate în 
cadrul acestei conferințe și in 
strînsă legătură cu celelalte 
puncte ale ordinii de zi. sub
liniind că instituirea unui or
ganism permanent constituie

o condiție esențială a continu
ării procesului edificării secu
rității pe continent. Reprezen
tantul român a evidențiat ne
cesitatea întâlnirilor periodice 
ale reprezentanților țărilor 
participante, pentru a iniția 
noi forme și mijloace de con
lucrare a acestor state, a exa
mina orice probleme privind 
securitatea și cooperarea, a a- 
sigura coordonarea diferitelor 
acțiuni și activități rezultînd 
din hotârîrile conferinței.

După cum se știe. în atenția 
participanților se află, încă 
din luna iulie 1973, de la pri
ma fază a conferinței, propu
nerea Cehoslovaciei prin care 
se preconizează crearea unui 
Comitet consultativ pentru 
problemele securității și co
operării în Europa.

Reprezentantul Danemarcei 
și alți participanți la confe
rință au sugerat — după o pe
rioadă de cîțiva ani. in care 
s-ar vedea ce efecte vor avea 
in relațiile dintre state reco
mandările ce vor fi adoptate 
— organizarea unei noi reuni
uni, la care ar urma să se e- 
valueze rezultatele obținute si 
să se hotărască asupra urmă
rilor instituționale ale confe
rinței.

Recent, a fost supus dezba
terii participanților un proiect 
dc rezoluție, prezentat de de
legat'd Iugoslaviei, cu privire 
la urmările conferinței, docu
ment care se bucură de un 
sprijin larg.

TOKIO 30 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconu, 
transmite: La Tokio a avut 
loc. sîmbâtâ, întrunirea anu
ală a Comitetului directorilor 
Asociației de prietenie Japo- 
nia-România, la care au parti
cipat profesor Takeshi Shin- 
mura, președintele asociației, 
Asuza Kubo, vicepreședinte. 
Shiro Suzuki, secretar gene
ral. precum și reprezentanți 
ai filialelor din orașele Osaka. 
Kyoto, Nagoya și Kameda.

întrunirea anuală a fost ur
mată de o întilnire priete
nească. la care au participat 
ambasadorul României la To
kio. Nicolae Finanțu, membri 
ai ambasadei.

Cu acest prilej, Takeshi 
Shinmura a subliniat dorința 
membrilor asociației de a or
ganiza un bogat program de 
acțiuni culturale cu ocazia ce
lei de-a 30-a aniversări a eli
berării României de sub do-

minația fascistă. In cuvîntul 
do răspuns, ambasadorul ro
mân a salutat inițiativele aso
ciației pentru marcarea aces
tui eveniment deosebit de im
portant in viața poporului 
nostru.

SOFIA 30 (Agerpres). — 
La Sofia a avut loc o consfă
tuire națională in problemele 
construcțiilor, la care au par
ticipat Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului dc 
Stat, alți conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai insti
tuțiilor și întreprinderilor din 
sectorul construcțiilor. Con
sfătuirea a adoptat un apel 
către toți muncitorii din con
strucții în vederea punerii in 
funcțiune înainte de termen 
a investițiilor planificate pen
tru acest an.

I

l

să depășească pe toate cele
lalte existente in acea ■•pocâ 
Dar visul său a prins viață 
cu adevărat abia două secole 
mai tîrziu, cînd palatul a ci 
pătat contururile de azi din 
inițiativa urmașilor familiei 
Medici.

Palatul Pitti găzduiește, in 
prezent, galeria Palatina, mu- 
z°ul de argintărie ș: galeria 
de artă modernă.

Itinerarul oricărui vizitator 
al acestui edificiu de cultură 
începe cu Galeria de artă mo
dernă. Fondată în 1860 dc gu
vernul provizoriu al Toscanei, 
galeria adăpostește opere ale 
unor artiști italieni din seco
lele XIX și XX. Muzeul de 
argintărie — situat în imedia
ta apropiere — conține, la 
rîndul său. una dintre cele 
mai bogate și mai variate co
lecții de argintărie, pietre 
prețioase, giuvaerun. porțela
nuri și vase de sticlă care au 
aparținut, in marea lor majo
ritate, familiei Modici.

Dar principalul punct de a- 
tracție rămînc Galeria Pala
tina — gazdă a peste 500 dc 
capodopere, picturi florenti
ne realizate între secolele 
XV—XVIII. Cele aproape 30 
de săli ale galeriei, situată la 
primul etaj al palatului, poar
tă nume de opere antice, de

zeități sau plante. In sala 
„Eliodei" și in cea a lui „Sa
turn". dc pildă, pot fi admi
rate opere din tinerețe ale 
lui Rafael, precum și cîteva 
portrete aparținind lui Tizi- 
an. „Sflnta familie" a lui 
Rubens poate fi admirată în 
sala ..Jupiter*, iar ..Cei patru 
filozofi", in sala lui ..Marte", 
tn sala ..Prometeu" îți atrag 
atenția, printre altele, cîteva 
din lucrările lui Botticelli și 
Luca Signorelli. încintătorul 
tablou al lui Tizian — „Omul 
cu ochi gri" — domină sa
la ..Apollo", așa cum portre
tul lui Vincenzo Zeno, super
ba lucrare a lui Tintoretto, se 
detașează intre picturi.’ ex
puse în sala ..Hercule".

Contactul cu operele lui 
Rafael. Tizian. Botticelli. Ru
bens. Signorelli — ca să ne 
limităm doar la cîțjva din 
celebri maeștri ai penelului, 
ale căror opere sint expuse 
aici — reprezintă nu numai 
o incursiune in istoria Renaș
terii și a artei în general, dar 
și un drum în cultura și is
toria a ceea ce a fost și con
tinuă să fie capitala Toscanei 
pentru Italia, pentru umani
tate. Despre această istorie 
și cultură vorbesc dc la s-.? 
..Palazzo Pitti". vila ..Medici*, 
numeroasele muzee și mc 
mente pe care le întîlnesti 
pretutindeni la Florența.

EMILIO RABASA

Cambodgia

Bilanț al luptelor

— —
Reuniunea experților 
financiari din țările 
membre ale O.P.E.C.

VIENA 30 (Agerpres). — La 
Viena a început reuniunea u- 
nor experți finaciarj din țări
le membre ale Organizației 
statelor exportatoare de pe
trol (O.P.E.C ). consacrată dis
cutării posibilităților de in
stituire a unui fond de ajutor 
pentru țările în curs de dez
voltare cel mai mult dezavan
tajate ca urmare a sporirii 
prețurilor la țiței pe piața 
mondială. Concluziile experți
lor vor fi prezentate spre a- 
probare și adoptare de mă
suri. viitoarei reuniuni a mi
niștrilor petrolului din statele 
membre ale organizației, pro
gramată pentru 10 aprilie, la 
New York.

„Mexicul este alături de Cuba
m opera sa revoluționară14

din zona orașului Kampot
CAMBODGIA 30 (Ager

pres) — Potrivit unui bilanț 
transmis de agenția khmeră 
de informații. în luptele din 
zona orașului Kampot. forțele 
khmere de eliberare au scos 
din luptă. în perioada 28 fe
bruarie — 22 martie, aproape 
2 000 de militari lonnoliști, 
capturînd, totodată, importan
te cantități de arme și muni
ții. Patrioții, după ce au dis
trus sistemul defensiv creat 
de inamic, s-au apropiat la 
numai 300 dc metri de oraș.

arie si pînă în prezent — re
levă declarația — trupele de 
la Pnom Penh au bombardat 
în repetate rinduri aceste 
temple provocînd importante 
pagube.

HAVANA 30 (Agerpres) — 
..Mexicul este alături de Cuba 
în opera sa revoluționară" 
— a declarat ministrul rela
țiilor externe al 
Emilio Rabasa. la 
rea unui institut
care a primit numele de „La
zaro Cardenas". „Mexicul — 
a adăugat el — consideră că

Mexicului, 
inaugura- 
tehnologic

Cuba, prin propriul ei drept 
situație geografică și de;'1 1 
tare culturală, aparține <j 
munității de națiuni din z 
merica și va continua să 
te pentru ca ea să-și exercite 
drepturile și obligațiile care 
ii corespund ca membru al 
acestei mari familii, relatează 
agenția Prensa Latina.

★

CAMBODGIA 30 (Ager- 
pres). — Ministerul Informa
țiilor și Propagandei al Gu
vernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei a 
dat publicității o declarație 
— difuzată de Agenția Khme
ră de Informații — A.K I. — 
în care condamnă bombarda
rea, de către trupele lonnolis- 
te, a templelor Angkor Tauch 
și Angkor Thom, din provin
cia Siem Reap.

De la sfirșitul lunii febru-

Măsurile adoptate de guvernul

„Mariner 10 (I a trecut pe lîngă
planeta Mercur

PASADENA 30 (Agerpres). 
— Sonda spațială americană 
..Mariner 10“ a trecut, vineri, 
la ora 20.47 G.M.T., pe lingă 
planeta Mercur, cea mai apro
piată de Soare, la o distanță 
de circa 670 do kilometri, și 
a transmis pe Pămint, la cen
trul spațial din Pasadena, nu
meroase fotografii și date ști
ințifice din care reiese că a- 
ceastă planetă fierbinte a sis
temului nostru solar s-ar fi 
format intr-un mod diferit de 
cel al Lunii.

Șeful programului „Mari
ner-. Bruce Murray, a decla
rat că pe suprafața lui Mercur 
se află foarte multe cratere 
de toate dimensiunile, de la 
800 metri pînă la 120 de ki
lometri diametru, unele stră
lucind în lumina soarelui.

Spre surpriza 
știință, „Mariner 10" a desco
perit că mica planetă a siste
mului nostru solar are o at
mosferă rarefiată. alcătuită, 
în principal, din gaze inerte 
— argon și neon. S-au desco
perit însă și urme de heliu și 
hidrogen, care acoperă plane
ta pînă la o altitudine dc cir
ca 500 de mile în spațiu. De 
asemenea, s-a observat că, in 
apropiere de Mercur, cîmpul 
magnetic detectat este 
puternic decît cel din 
ma Lunii. Oamenii de 
spun că aceasta este 
planetă înconjurată de 
mosferă în care s-a detectat 
hidrogen și heliu. Nu s-a pu
tut stabili însă de unde pro
vin aceste gaze. Se presupune,

oamenilor de ele s-ar forma din 
de degradare radio- 
suprafețelor rocilor.

mai 
preaj- 
știință 
prima 
o at

doar, că 
procesul 
activă a ___ ______
Temperatura pe Mercur vari
ază între 
482 grade 
Celsius.

Primele 
fiilor primite arată că relieful 
planetei este „foarte acciden
tat". dar in el nu există munți 
și formațiuni înalte ca pe Lu
nă. Ceea ce presupune forma
rea craterelor cu milioane de 
ani în urmă prin ciocnirea cu 
meteoriți. Unele cratere sint 
umplute cu roci, iar peste a 
tele se află niște dungi bănij 
ite a fi îngrămădiri liniare de 
roci sau crevase datorate pră
bușirii terenului, ceea ce pre
supune că pe Mercur există 
o intensă activitate seismică.

aproximativ plus 
și minus 212 grade

analize ale fotogra-

încheierea reuniunii „Comitetului celor 29" al F.M.I.
WASHINGTON 30 Ager

pres). — Vineri, s-au încheiat 
lucrările reuniunii la nivel de 
experți a „Comitetului celor 
20" al Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.). Potrivit 
declarațiilor făcute presei de 
Jeremy Morse, președintele 
comitetului de experți. in ce
le trei zile de dezbateri s-a 
urmărit ajustarea sistemului 
monetar internațional actual 
într-o perioadă de cițiva ani. 
nu de a se face recomandări 
ferme privind reforma acestui 
sistem.

Expcrțiî au propus ca întru
nirea din iunie a miniștrilor

DUMINICA, 31 MARTIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie; Câi-.r- ■ fără cap: Re
publica: Trecătoarele iubiri; 
PETRILA: De-aș fi Harap 

LONEA — Minerul: 
x vino as a: 

Omul din La Mancha; VUL
CAN: Bună scara doamnă 
Campbell; LUPENI — Cul
tural: Misiunea secretă a 
maiorului Cook; Muncito
resc: Urmărire la Amster- 
L.m: URICANI: Stare de

LUNI, 1 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Cidul; Republica: Lu- 

PETRILA: 
Dc-aș fi Harap Alb; LUPENI 
— Muncitoresc: Urmărire la 
Amsterdam: URICANI: Sta
re de asediu.

6.00 Buletin de știri; 6.05 
Concertul dimineții; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Vă recoman

de finanțe să aprobe următoa
rele etape de reformă a siste
mului monetar: adoptarea, 
mai intii, a unui „cod de con
duită" care să reglementeze 
intervenția băncilor centrale 
pe piața monetară în condițiile 
regimului dc flotare generali
zată; aprobarea creării unui 
comitet interimar in cadrul 
F.M.I. care să prefigureze in
stituirea unui comitet per
manent după modelul „Co
mitetului celor 20". A- 
cest nou comitet ar putea 
intra în funcțiune. în toamnă, 
in timp ce „Comitetul celor 
20“ va dizolva prevederea

dăm pentru azi; 8.05 Ilus
trate muzicale; 9.00 Ora sa
tului: 10.00 Antologic lirică 
XXX: 10.10 Muzică ușoară ; 
11,00 Radiomagazinul femei
lor: 11,30 întilnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat; 12.00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal;
13.15 Cintă Anda Călugărea- 
nu. Nicola di Bari și Rex 
Gildo; 14.00 Unda veselă;
14.30 Selecțiuni din operete: 
15.00 Buletin de știri; 15.05 
Muzică populară; 15.30 Șla
găre in tălmăciri orchestra
le; 15.45 Sport și muzică;
18.15 Parada ritmurilor; 
19.00 Radiojurnal; 19.15 For
mați# Osmonds; 19,30 La 
microfon romanța; 20.00 Es
trada duminicală; 22.00 Ra
diojurnal; 22.30 Pagini or
chestrale din opere; 23,00 
— 5,00 Estrada nocturnă.

Efes
DUMINICA, 31 MARTIE

8,30 Deschiderea programu
lui. Gimnastica pentru 
toți. 

unui sistem de supraveghere 
a evoluției rezervelor valutare 
ale țărilor membre pentru a 
evita creșterea lor excesivă. 
Este vorba de introducerea 
„indicatorului de rezerve", a- 
preciat ca unul dintre pilonii 
principali ai viitorului sistem 
monetar internațional. Exper
ți i afirmă insă că această su
praveghere a rezervelor ris
că să fie ineficientă atit timp 
cit monedele naționale flotea
ză. în cele din urmă, eXperții 
cer să se precizeze definirea 
dreptului de tragere specială, 
în așa fel ineît el să fie folo
sit normal.

8.40 Cravatele roșii,
9,35 Film serial pentru co

pii. Comoara din 13 
case. Episodul IX.

10.00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm 

despre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. „Pa

triei mele, jur !“ Emi
siune consacrată so
lemnității depunerii 
jurămintuluj militar 
de către cei mai ti
neri ostași chemați 
sub arme.

13.00 Album duminical. Cu 
Păcală și păcăleli.

15,20 Drumuri in istorie. 
Buzău — secole și ani.

15.40 Film serial ; Eneida.
16,25 Cîntare patriei. Con

cursul coral interjude- 
țean. Participă : Corul 
Liceului .,Mihai Vitea
zul" din București, Co
rul Căminului cultu
ral Bălcești, județul 
Vilcea. Corul Uni rer- 
sitâții din Brașov, Co
rul Căminului cultural 
din Putna, județul Su
ceava, Corul ostășesc 
„Șiretul".

17.45 Publicitate.

R. S. Cehoslovace 
pentru reducerea consumului 
de combustibili și carburanți

PR AGA 30 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite: Presa cehoslovacă 
a publicat, sunbătâ. măsurile 
adoptate de guvernul R. S. 
Cehoslovace pentru reducerea 
in continuare a consumului 
de combustibili și carburanți, 
printre care cea mai impor
tantă este creșterea, cu înce
pere din 30 martie, a prețuri
lor la litru de benzină, în me
die cu 1.90 coroane.

De asemenea, guvernul fe

17,50 Fotbal Sportul stu
dențesc — Dinamo 
București. Transm.si- 
une directă de la Sta
dionul 23 August. In 
pauză: 1001 de seri. 
Bugs Bunny și priete
nii săi.

19.30 Intîiul președinte al 
Republicii — Emisiu
ne omagială.

20,00 Telejurnal.
20,20 Publicitate.
20,25 Film artistic. Trei pă

lării pentru Lisa. Co
medie muzicală en
gleză.

22,00 Telejurnal.
22,10 Duminică sportivă 

Fotbal: Rapid — Stea
ua (rezumat filmat).

LUNI, 1 APRILIE

16.30 Emisiune în limba 
maghiară.

19,00 Muzică populară ol
tenească, interpretată 
de Ioana Cristea.

19,15 Publicitate. 

deral a hotărît reducerea cu 
10 la sută, față de prevederi
le cuprinse în planul pe 1974, 
a cotei de carburanți și lubre- 
fianți afectată organizațiilor 
de stat, economice și obștești, 
trasînd ca sarcină ministere
lor dc interne și transporturi
lor să propună, pină la 30 a- 
prilie. reducerea vitezei maxi
me pentru toate tipurile de 
mijloace auto. Guvernul fede
ral a hotărit sâ nu modifice 
prețul la motorină pentru con
sumatorii indigeni.

19.20 1001 de seri. Bugs 
Bunny și prietenii săi.

19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV. Meridia

ne ale inteligenței.
20.20 Publicitate.
20.25 Istoria operetei în per

sonaje.
20,45 Film serial de desene 

animate. Pebbles și 
Bamm-Bamm au cres
cut...

21.30 Revista litarar-artisti- 
că TV. Cine rîde la ur
mă... cade singur în 
ea !

22,15 24 de ore .

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri:

Maximele: Petroșani 10
grade; Paring 4 grade.

Minimele: Petroșani —2 
grade; Paring —5 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme rela
tiv frumoasă, cu cer variabil, 
mai mult noros noaptea. 
Vînt slab pină la potrivit 
din sud.

SPORT* SPORT* SPORT
VICTORIE!
Asta vrem de la Jiul

...Unora se zice că le place 
jazzul (dar nu găsesc, în maga
zinele noastre de specialitate 
nici măcar un ...ciob de disc 
al genului), altora concertele 
de promenadă, duminicale, ale 
fanfarei (dar „foișoarele" noas
tre incă hibernează); tineri
lor le plac șuetele prelungite 
la o cafea (dar s-au săturat 
de atmosfera barului din Pe
troșani ca de mere crețești), 

Avancronică fotbalistică
vârstnicilor ceaiul de tei sau 
de sunătoare. Dar. la o adică, 
duminica după-amiaza, toți 
parcă-și uită subit „hobby“-u- 
rile și gîndurile le zboară în
spre mult controversatul, iu
bitul sau hulitul fotbal. Chiar 
dacă, cu o săptămina înainte, 
favoriții arenei ne-au dezamă
git și ne-am propus solemn că 
nu vom mai pune piciorul pe 
stadion, duminica... uităm to
tul. Și-i iertăm, că orice om 
greșește; felul trei il servim 
în pripă, aminăm șprițul pen
tru seara și... direcția — casa 
dc bilete a stadionului ! Așa 
sintem noi, cei atinși de „mi
crobul" fotbalului — de netă
măduit. Și nu ne vom lecui 
niciodată !

...Miercuri, în meciul cu Pe
trolul, Jiul ne-a nemulțumit. 
Echipa noastră a evoluat așa 
cum n-am dori s-o mai vedem 
evolulnd în teren. A fost, însă, 
un accident. Așa gindim acum. 
Așa ne place să gindim acum, 
cu cîteva ore înainte de me
ciul cu U.T.A. Meciul de azi 
e greu, o știm cu toții, echipa 
din Arad nu și-a dezamăgit 
niciodată admiratorii din Pe
troșani... Meciul, însă, poate și 
trebuie să fie cîștigat. în com
pania unei echipe sobre și „e

legante", care dc regulă prac
tică un fotbal curat. Jiul a 
făcut în ultimii ani partide 
excelente (să ne amintim doar 
de cele două victorii la scor 
din 1973), practicînd un joc 
nu numai la „concurență* în 
ceea ce privește frumusețea 
dar întreeîndu-și adversarul 
cu... propriile arme ; acuratețe, 
tehnicitate ridicată, cursivita
te. La Arad, în tur, Jiul a pier-

dut datorită unei gafe a lui 
Urmeș. Meciul însă, ca nivel 
tehnico-spectacular, a cores
puns întrutotul. S-a jucat de 
la egal la egal. Ce va fi azi ? 
Cum va aborda Jiul partida, 
ce speranțe nutresc elevii an
trenorului Traian Ivănescu ? 
Va fi — dacă adoptăm „stilul" 
utilizat de Topor — un meci 
frumos, mai mult......senin" în
prima repriză, cînd Jiul va 
domina copios și va înscrie de 
mai multe ori, puțin „învol
burat".înspre final, cînd U.T.A. 
va încerca să restrîngă preten
țiile „băieților" noștri la o 
victorie prea confortabilă. Cu 
alte cuvinte, am primit asigu
rări — și cej ce ne-au modificat 
„optica" nu poartă de ieri de 
alaltăieri tricourile Jiului —că 
va triumfa sportivitatea. Echi
pierii Jiului cunosc dificultă
țile partidei și s-au pregătit 
in consecință. Meciul va fi cîș
tigat. Dar nu oricum, ci prin- 
tr-un joc de bună factură. A- 
vem încredere in ei. C6ea ce 
doresc mai mult și mai mult 
jucătorii Jiului e să dovedeas
că tuturor că „accidentul" de 
miercuri e... irepetabil. Să-i 
credem și să-i încurajăm: 
„Jiul nostru să trăiască, că-i 
echipă minerească...*

V. T.

„Crosul 
tineretului"

Peste 600 de elevj de la 
Grupul școlar minier Lupeni 
au participat, zilele trecute, la 
fazele pe clase și pe școală ale 
popularei competiții sportive 
„Cupa tineretului". Iată-î pe 
cîștigâtorii pasionantelor între
ceri „Crosul tineretului" : cate
goria 15—17 ani: Maria Bra- 
tiloveanu și Titi Cățan : cate
goria 17—19 ani: Adriana Tul
pan și Alexandru Șarcani ; 
categoria peste 19 ani : loan 
Vincze.

Comportări meritorii 
ale tinerilor

Orașul Tirgoviște a fost, zi
lele trecute, gazdă a campio
natului republican de lupte re
zervat asociațiilor școlare din 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei (etapa de zonă';.

Reprezentanții municipiului 
Petroșani au ocupat următoa
rele locuri : Liceul industrial 
minier — locul al III-lea la 
lupte libere. Grupul școlar mi
nier Lupeni — locul al III-lea 
la lupte greco-romane. Cele 
mai bune rezultate individuale 
le-au obținut: Siminic Ilîonii 
(lupte libere, 52 kg.) și Emil 
Costaș ( + 87 kg) — titlurile de 
campioni pe ramură. Locuri 
secunde la categoriile care au 
evoluat au mai obținut : Gică 
Ciobanu, Constantin Negară, 
Dorin Iancu, Constantin Chio- 
sa și Carol Szocsek.

prof. Iacob IMLING 
Grupul școlar minier Lupeni
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