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In primul trimestru al anului

SUCCESE DE PRESTIGIU
In economia văii iiului

\
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Interviu cu tovarășul 
ing. GHEORGHE FEIER, 

secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.

■ ■■■■■■■
■

INTREBARE : Am încheiat luna mar
tie și, odată cu aceasta, primul trimestru 
al anului. Vă rog, tovarășe secretar, să 
creionați activitatea desfășurată de colec
tivele de muncă din Valea Jiului și. de
sigur, rezultatele obținute.
RĂSPUNS: Mobilizați plenar și sub 

impulsul evenimentelor politice deosebi
te care au marcat luna martie — Plenara 
C.C. al P.C.R. și Sesiunea Marii Adunări 
Naționale — colectivele de muncă din 
municipiul nostru au încheiat luna mar
tie și. odată cu aceasta, primul trimestru 
al -inului cu rezultate mult superioare 
pe- lbadei corespunzătoare a anului trecut. 
Din cifrele preliminare putem constata 
că indicatorii principali au fost realizați 
și depășiți atît în luna martie cît și cumu
lat pe trimestru. La producția globală pe 
primul trimestru se înregistrează un plus 
de peste 10 milioane Iei depășire, iar la 
producția marfă cu peste 12 milioane Iei.

Avem rezultate bune și în realizarea 
productivității valorice a muncii, indica
tor la care sporul este de peste 200 lei pe 
fiecare - salariat, iar productivitatea fizică 
ă muncii — referindu-mă la unitățile mi
niere — a ajuns Ia peste 1820 kg pe fie
care post prestat. Aceasta înseamnă o de
pășire de 7—8 la sută a sarcinii de plan. 
Și, sîntem îndreptățiți să considerăm acest 
rezultat drept remarcabil. îmbucurător e 
faptul că aproape toate unitățile miniere 
își. realizează productivitatea fizică.

Dintre unitățile care au obținut rezul
tate bune le putem evidenția pc cele ale 
Centralei cărbunelui Petroșani care, și în 
luna martie au adăugat la planurile din
ianuarie și februarie aproape 11 odo tone • 

"de cărbune brut, ceea ce face ca sporul 
cumulat Î’î primul trimestru să întreacă
46 000 de tone. Aceasta înseamnă și reali
zarea angajamentului asumat de C.C.P. în 
intrecerr. De asemenea, la producția netă 
livrată economiei naționale planul primu
lui t’imestru a fost depășit cu peste
47 000. tone de cărbune. Rezultate bune au
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Intîlnirea dintre tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

și tovarășul Reidar Larsen
Luni dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit cu 
Reidar Larsen, președintele 
Partidului Comunist din Nor
vegia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită in ța
ra noastră. însoțit de tovară
șul Fredrik Kristensen.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Reidar Larsen a 
transmis, în numele comuniș
tilor norvegieni și al său per
sonal, calde felicitări tovară
șului» Nicolae Ceaușescu pen
tru alegerea sa în înalta func
ție de Președinte al Republicii 
Socialiste România.

Mulțumind, secretarul ge
neral al P.C.R. a adresat co
muniștilor norvegieni un sa
lut cordial și felicitări pentru 
rezultatele obținute în ultima 
perioadă de Partidul Comu
nist din Norvegia.

In cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cal
dă, tovărășească, s-a efectuat 
un schimb de vederi și infor
mații privind activitatea și 
preocupările actuale ale Parti

dului Comunist Român și 
Partidului Comunist din Nor
vegia, precum și în legătură 
cu dezvoltarea colaborării 
dintre ele.

Tovarășul Reidar Larsen a 
felicitat Partidul Comunist 
Român, poporul român, pen
tru remarcabilele realizări ob
ținute în construirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și le-a urat să obțină 
succese tot mai mari în vi
itor.

In cursul întrevederii s-a 
relevat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor de 
prietenie, solidaritate și con
lucrare frățească, dintre Parti
dul Cdmunist Român și Parti
dul Comunist din Norvegia și 
s-a exprimat deopotrivă do
rința de a extinde continuu 
aceste relații. în interesul ce
lor două partide, ăl popoare
lor român și norvegian, al 
dezvoltării legăturilor. pe 
multiple planuri, dintre 
România și Norvegia, al cau
zei înțelegerii. securității pe 
continentul european și co
operării internaționale.

Salutind tendința spre des
tindere în viața internaționa

lă, conducătorii celor două 
partide au evidențiat necesi
tatea intensificării in continu
are a luptei maselor populare, 
a opiniei publice, pentru ac
centuarea acestui nou curs po
zitiv, pentru afirmarea în re
lațiile dintre state a principi
ilor egalității, independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile in
terne, pentru participarea tu
turor statelor, pe bază de e- 
galitate, la soluționarea prin
cipalelor probleme internațio
nale.

Au fost abordate, totodată, 
aspecte ale mișcării comunis
te și muncitorești, cu care 
prilej' a fost reafirmată hotă- 
rîrea P.C.R. și P.C.N. de a-și 
aduce întreaga contribuție și 
în viitor la întărirea unității 
și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, a for
țelor antiimperialiste de pre
tutindeni. la lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. pen
tru pace, democrație și socia
lism, pentru edificarea unui 
climat de trainică securitate 
și largă colaborare in Europa 
și în lume.

I mw DE PRIMĂVARĂ, I 
j o perioadă bogată | 

! In activități educative jMARTIE TRIM. I
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Primul schimb, primele succese

(Cont. în pag. a 3-a)

Situația realizării

Petrila raportau re
alizări pozitive deo
sebite. Confruntam 
la jumătatea schim
bului, numărul de

planului

ÎNTĂRIREA disciplinei
RĂSPUNDERII IN MUNCA

la mina Dîljaîn atenția grupelor sindicale de

î

s

(Continuare în pag. a 3-a)

Încă 
re am 
lui au 
genda
bile. Inserăm două din acestea, care au 
darul de a fi semnificative.

Reușite de prestigiu 
pe șantiere

din prima zi a trimestrului în ca- 
pășit, constructorii din Valea Jiu- 
avut prilejul de a consemna pe a- 
întrecerii „evenimente" remarca-

Lonea 
Petrila 

Dîlja 
Aninoasa 
Vulcan 
Paroșeni

E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M. Lupeni
E.M. Uricani 
Total
Valea Jiului

100
102
105
103,9
105,2

87,9
100,7
104,6

la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la

sută 
sută

sută 
sută 
sută 
sută

100,2
101,8
103.3
103.1
106.2

97,4
101,6
104.3

la 
la 
la 
la 
la 
la 
la 
la

sută 
sută 
sută 
sută 
sută
sută 
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Interviu realizat de : 
Dragoș CĂLIN

(Continuare in pag. a 3-a)

La sectorul Livezeni

Demaraj convingător 
în noul trimestru

Ieri, încă din pri
mele ore ale schim
bului care inaugura 
activitatea din cel 
de-al doilea trimes
tru al anului, vred
nicii mineri de

0 Climatul de corectitudine, premisă a suc
ceselor în producție.

0 Sugestii pentru înlăturarea uneia din cau
zele multor manifestări negative.

Zilele de repaus valorificate printr-o minuțioasă 
revizie a utilajelor

Sîmbătă și duminică, lăcătu
șii sectorului producție din ca
drul minei Livezeni au fost 
prezenți la datorie în subteran.

Astfel, la toate cele trei aba
taje frontale — 6601, 6602 și 
6604. precum și la lucră
rile de pregătire a fost 
verificată starea utilajelor

din dotare; a combinelor 
2 K-52 și PK-7, a pompei de 
înaltă presiune. Au fost gresate 
stelele de la capul de acționa
re al transportoarelor TR-3, 
s-au schimbat unele scocuri și 
turbine defecte, s-a pus ulei în 
angrenaje. Printre cei prezenți 
aici în zilele respective amin-

tim pe lăcătușii Petru Grunță, 
Marin Lupu, Constantin An- 
ghel, Ion Alexe, Gheorghe Bă- 
losu, Petru Artan și alții, în
drumați de maiștrii Petru Va- 
siu și loan Cruceru.

Iulian IORDACHE
sectorul Livezeni

In ansamblul preocupărilor 
concrete de zi cu zi ale comi
tetului și grupelor de sindicat 
de la Exploatarea minieră 
Dîlja, căutarea și folosirea u- 
nor forme eficiente de mobi
lizare a minerilor la realizarea 
sarcinilor de producție, stimu
larea răspunderii în muncă, 
promovarea climatului de 
disciplină, ocupă un loc deo
sebit. Despre rolul ce-1 are 
cultivarea corectitudinii și dis
ciplinei, în 
a sarcinilor 
jamentelor, 
au muncit 
în ultima perioadă în această 
direcție, ne-au vorbit în ca
drul unei discuții recente la 
mina Dîlja, Mihai Cozma. Gi
gei Istudor, Cornel Prața și 
Teodor Iacob, organizatori de 
grupe sindicale, și tînărul bri
gadier Petru Nimirceag.

Mihai Cozma:
— Eu ca șef . de, brigadă 

în abatajul cameră nr. 7 
A. sectorul III, m-am con
vins că rezultatele în pro

realizarea ritmică 
de plan și a anga- 
despre modul cum 
grupele sindicale

pentru că acestea ne preocu
pă cel mai mult —. participă 
fie șeful de sector, fie secreta
rul organizației de bază, fie 
chiar președintele sindicatului. 
Prezența lor în mijlocul nostru 
nu este onorifică, festivă. La 
noi se obișnuiește ca în cadrul 
ședințelor grupei sindicale, 
șeful sectorului să informeze 
detaliat, concret, asupra sar
cinilor de producție ale secto
rului și brigăzilor, a posibili
tăților și căilor de realizare a 
acestora. Tot șeful sectorului, 
dar uneori și secretarul orga- 
nîzației de bază, dă relații a- 
mănunțite asupra modului 
cum s-au rezolvat cerințele, 
propunerile formulate de sa- 
lariați. Aș putea da-Un exem-

piu. Minerul Gheorghe Grigo- 
roaie a cerut ca la întocmirea 
listelor eu oamenii comandați 
pen-tru efectua.-.^ btcrârslOr 
miniere de întreținere în zile
le de repaus, să se manifeste 
mai multă zgîrcenie. Anali- 
zînd și apreciind ca judicioasă 
această propunere, conducerea 
sectorului a comandat numai 
oamenii absolut necesari; bri
găzile nu au mai rămas des
coperite în cursul săptămînii, 
s-au diminuat urmările nega
tive asupra producției deter
minate de practica comenzi
lor „umflate" urmată de nu
mărul mare de zile libere a- 
cordate celor care au lucrat 
în zile de repaus. A crescut 
astfel încrederea și voința oa
menilor, disciplina, a cîștigat 
producția. Angajamentul bri
găzii melc de 500 de tone de

Peste citevo zile - din 6 a- 
prilie - începe vacanța de pri
măvară a elevilor, perioadă des
tinată odihnei după eforturile 

Ide cunoaștere din al doilea 
trimestru școlar. Dar vacanța 
nu reprezintă o încetare a ac- 

Itivității organizate, sistematice 
din învățămint, ci o deplasare 
a întregii munci spre latura 
educativă.

In perioada care urmează, ca
drelor didactice, organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri li se soli- 

Icită mai intens capacitatea de 
a iniția astfel de activități în- 

I cit ele, râspunzind interesului 
J și preferințelor, să atragă ele- 
I vii in jurul școlii. Pentru pre- 
Igătirea vacanței de primăvară 

a celor aproape 24 000 de e- 
levi din școlile Văii Jiului s-a 
constituit un comandament al 
factorilor educaționali și un 
program de desfășurare ale că
rui principale criterii sint : con
tinuitatea educativă, reconfor- 
tarea fizică și intelectuală, 
pregătiri pentru a intimpina 

Icea de-a XXV-a aniversare a
Organizației pionierilor și ce- 

Ile două mari evenimente po
litice - a XXX-a aniversare a 

I Eliberări* si Congresul al XI-
lea al P.C.R.

I

Formarea convingerilor poli
tice și ideologice, educația 
moral-cetățenească, in spiritul 
dragostei și respectului pentru 
muncă, este ideea care străbate 
acțiunile ce se vor organiza in 
vacanța apropiată. Opțiunile e- 
levilor - consultați din timp - 
orientează formele organizato
rice in așa manieră incit efi
ciența educativă să fie depli
nă. Excursiile, care întrunesc 
constant o participare entuzi
astă, plină de interes, sint un 
mijloc adecvat atit pentru con- I 
solidarea unor cunoștințe că- I 

pătate la obiectele de învăță- I 
mint, dar și pentru educația 1 
patriotică. „Oameni și locuri*'; I 
„Pe firul marilor evenimente'*; | 

„România sub soarele socialii- I 
mului“ - excursii tematice de I 
2-8 zile la care vor participa | 
peste 500 de elevi taberele | 
de (3-5 zile) autofinanțate, | 
profilate pe orientarea turiști- ■ 
câ și pregătirea pentru apăra
rea patriei - care vor cuprin
de peste 400 pionieri ,- acțiunea 
republicană „Ambasadorii prie-

T. 5PATARU |

(Continuare in pag. a 3-a)

Toma ȚAȚARCA

(Continuare in pag. a 3-a)

în pagina a 2-a:

SPORT
• Cronica meciului Jiul — 

U.T.A.
• Relatări pe larg asupra 

jocurilor victorioase 
prestate de divizionarele 
C, Minerul Lupeni și Ști
ința Petroșani

• Handbaliștii de la Știin
ța în așteptarea startu 
lui

• Alpiniștii de Ia C.F.R. 
Petroșani —Ta înălțime!

IN EXERCIȚIUL 
FUNCȚIUNII

INSTRUIREA 
COMITETELOR

DE PĂRINȚI

nilor. Un gest frumos, 
uman, care vorbește 
de la sine...(lut

UN GEST FRUMOS, 
UMAN

INTILNIRE INTRE 
GENERAȚII

ducție, pofta de muncă a oa
menilor dacă vreți, sînt influ
ențate pozitiv, pe lîngă alte 
condiții, de cunoașterea de că
tre ei din timp a sarcinilor, 
a realizărilor anterioare, a a- 
tenției de care se bucură și 
modul cum se rezolvă cerin
țele. propunerile lor expri
mate cu diferite prilejuri.

— Cum ați procedat dum
neavoastră în acest sens?,

— La adunările grupei noas
tre sindicale, care se țin în 
fiecare lună și ori de cîte ori 
apare o problemă urgentă pri
vind disciplina și producția —

Pe drumul către Arcanu, 
am întîlnit un grup de fo
restieri din brigada condu
să de Vasile Brînzaru de la 
U.F.E.T. — Exploatarea Pă- 
răul Cătunei într-o operație 
de valorificare a lemnului 
de foc.

FIECARE ORAȘ — UN ȘANTIER DE PRIMĂVARĂ 

0 amplă $1 rodnica participare cctâlcncascâ, 
prcocnpâri, cerințe edilitare mereu sporite

LUPENI

întrecere gospodărească
URICANI

Răspuns prompt la acțiunile

Pe tejgheaua dinco
lo de care își face zi 
de zi conștiincios dato
ria (la unitatea „Car- 
ne“ din Uricani) gesti
onarul Mihai Damian 
a găsit într-una din 
zilele trecute, un port- 
moneu cu acte și 500 
lei, aparținind cetă
țeanului Dumitru Che- 
ran din localitate. M. 
Damian n-a stat mult 
Pe gînduri și, în ace
eași zi, păgubașul a 
intrat în posesia obiec

tului pierdut și a ba-

Duminică diminea
ța pionierii claselor a 
Il-a de la școlile de 
cultură generală nr. 1, 
2 și 4 din Petroșani au 
fost prezenți la acțiu
nea tematică „Intîlni- 
re între generații** or
ganizată în intîmpina- 
rea a 25 de ani de la 
înființarea primelor 
detașamente de pio
nieri. Au participat 
prof. Vasile Bîcoi, pro
curorul Ion B-ardac și 
inginerul Ilie Breben, 
pionieri din prima ge
nerație.

Recent, a avut Ioc 
in cadrul Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular Aninoasa in
struirea comitetelor 
de părinți de la unită
țile școlare și preșco
lare din localitate.

Cu acest prilej a fost 
dezbătut regulamentul 
de organizare și func
ționare a comitetelor 
de părinți, s-au preci
zat sarcinile ce revin 
părinților în sprijini
rea școlilor pentru în
cheierea în cele mai 
bune condițiuni a tri
mestrului școlar.

——X 
le (in clădirea aparți- 
nînd de E.G.L.), la A- 
ninoasa se vor amena
ja la etajul clădirii, 
șapte locuințe pentru 
cetățenii care solicită 
spații locative. Lucră
rile sînt efectuate 
formația E.G.L. 
troșani, condusă 
Francisc Deac. 
tre harnicii meseriași 
din echipă se numiră 
dulgherul Alexandru 
Popescu, sobar-tera- 
cotistul ion Ciucur, 
zidarul Iulian Lakatos. 
Am surprins pe peli
culă o imagine... în e- 
xercițiul funcțiunii.

Haina înnoirilor de primăva
ră este ..îmbrăcată" de tot mai 
multe blocuri din orașul nos
tru. Pe Aleea Castanilor, bună
oară, s-a făcut „toaleta" gardu
rilor vii și a salcîmilor, s-au 
săpat rondurile de flori, tran
dafirii au fost dezgropați. Aici 
ca de altfel în întregul oraș, a 
început întrecerea pentru cea 
mai frumoasă grădină de flori, 
pentru cel mai îngrijit spațiu 
verde din jurul blocurilor. Este 
o întrecere cu adevărat pasio
nantă a gospodarilor. O va cîș- 
tiga Radu Grasu sau Petrache 
Rusu ? Ori poate cei de la blo
cul 31 ? Va fi hotărîtor dacă

Alexandru Bugheș și Emerich 
Szabo împreună cu locatarii lor 
se vor lăsa învinși ! Pînă la 
urmă-vor cîștiga în mod sigur 
toți locatarii, întregul oraș.

Mesteceni, trandafiri 
șl copil

Sîmbătă. Zi liberă pentru mi
neri. In fața blocului A-2 de pe 
strada Parîngului. animație.

Margareta MICA, 
subredacția Lupeni

In urma efectuării 
unor reparații capita-
y-T'-T" ■-■*-■*»*?« vrry-.r-rri

de
Pe- 
de 

Prin-

(Continuare în pag. a 3-a)

Elevi ai școlii profesionale din Lupeni animați intr-o 
acțiune de muncă patriotică pc una din arterele orașului.

de curățenie și
In fiecare an orașului Urî- 

cani i se adaugă noi construc
ții. Recent au fost date în fo
losință blocurile noi constru
ite pe strada 1 Mai și primul 
bloc din microraionul Tarhat. 
Fiindcă am amintit de micro
raionul Tarhat, adaug că la 
cel de-al doilea bloc care se 
construiește aici lucrările se 
află într-un stadiu avansat; 
el va putea fi dat în folosin
ță pînă la 1 mai a.c. Despre 
felul cum beneficiarii acestor 
realizări contribuie Ia între
girea aspectului urbanistic al 
orașului nostru și la înfrumu
sețarea lui ne vorbește tovară
șul Dan Marcu, vicepreședin
te al Consiliului popular U- 
ricani.

— Primăvara timpurie din 
acest an a fost pentru gospo
darii orașului Uricani un în
demn la multe acțiuni de se
zon. In cadrul „săptămânii 
hărniciei" am pus un accent 
deosebit pe curățirea zonelor 
verzi și a parcurilor din o- 
raș. In acest sens am mobili
zat locuitorii orașului care au 
răspuns cu promptitudine che
mării noastre. In momentul de 
față, punctul principal care 
ne preocupă este construirea 
punții peste Jiu prin care vom 
face o mai bună legătură a mi- 
croraionului Tarhat . cu orașul.
In continuare, în atenția noas
tră se află amenajarea spați
ilor verzi din jurul blocurilor

înfrumusețare
noi construite, a locurilor de 
joacă pentru copii. Sectorul 
E.G.L. va începe reparațiile 
și zugrăvirea fațad ' ; blo
curile mai vechi, îr n ce 
sectorul E.G.C. v; fica
lucrările de repar ma
le și ridicarea rezi din
oraș, precum și .. uirea 
băncilor din parcuri. Am pre
văzut curățirea arborilor plan
tați de-a lungul străzilor. Tot
odată, putem informa pe cei 
interesați, că o acțiune pre
văzută de noi este plantarea 
unui număr însemnat de ar
bori în locuri destinate acestui 
scop. Așa cum an de an au 
făcut-o, locuitorii orașului U- 
ricani au pus și vor pune în 
continuare cu tragere de ini
mă umărul la lucrările gospo
dărești din această primăva
ră. In sprijinul lor vor veni 
mereu organizațiile U.T.C., 
comitetul de femei, detașa
mentele de pionieri, elevii, lu
crătorii din unitățile presta
toare de servicii, deputății 
consiliului popular.

In Uricani, acțiunile gospo
dărești rodnice care au schim
bat în bine înfățișarea orașu
lui, se vor intensifica în pe
rioada ce urmează.

Ilie COANDRAȘ, 
subredacția Uricani
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FOTBAL
divizia 

națională

A

Handbaliștii de la Știința 
in așteptarea startului

REZULTAT ECHITABIL, DAR..
«Fotul a început de la un... 

gol, așteptat dar nemarcat, fea 
ce ne referim ? Un moment !

La golul — lipsă la apel — 
din meciul Jiul — F.C. Petro
lul. Ne așteptam ca „fîasco"- 
ul înregistrat de echipa Jiul 
miercurea trecută 
a neputinței de a 
vedită de un cvartet de ata- 
«anți ineficient — să determi
ne, în următoarea partidă, o 
totală „schimbare la față", în 
sensul unei „ambalări" la ma
ximum a „motoarelor", a unei 
concentrări speciale și reglă
rii tirului. Socotind ineficien
ta etalată în „nulul* smuls de 
Petrolul un simplu accident 
nereprezentativ, jucătorii Ji
ului au considerat că, în me
dul cu U.T.A., golul tînjit va 
veni... de la sine, urgent (a- 
vînd în vedere... antecedente
le, adică cele 9 goluri înscrise 
în anul trecut, arădanilor) și 
fără prea mari eforturi. E- 
roarea în gîndire s-a răzbunat 
însă. Și, in plină dominare 
sterilă, jucătorii Jiului s-au 
pomenit duminică dintr-o da-

tă conduși la pauză cu 2—0. 
Cum s-a întîmplat? După ce 
in minutele 3 și 17, Rozsnai 
ratează două bune ocazii, în 
min. 17 Kun își creează un 
excelent culoar printre stope-

— expresie 
marca, do-

JIUL-U.T.A
2—2

deschide scorul, 
e-
I-

că...

rii Jiului și 
Replica Jiului e promptă, 
levii antrenorului Traian 
vănescu își dau seama 
nu-i de glumit cu U.T.A. (ca
re și pînă atunci și, de altfel, 
pină la sfîșitul reprizei va re
aliza faze de fotbal mult mai 
frumoase decît ale Jiului) și 
presingul lor devine din ce 
în ce mai accentuat. Echipa în
să e... frîntă în două, linia me
diană (Stocker — Libardi) nu

Rezultate tehnice

Un semnal de alarmă
S-a șcrus e lună de la în

ceputul acestui retur și, pre
cum această primăvară e ca
pricioasă, iată că și fotbalul 
se manifestă în aceeași ma
nieră. Echipele din primai e- 
șalon al fotbalului au abordat 
întrecerile cu toată seriozi
tatea și și-au planificat, teo
retic, punctele pe care trebu
iau să le cîștige, pe care mi
zează în mod cert. fyar, fotba
lul, acest joe în care se pot 
întîmpla multe, nu s-a dez
mințit.

Săplămina fare trecut a 
fost bogată ® jocuri, ăe-a

se dovedește nici pe departe 
ceea ce ar fi trebuit să fie, ac
tivează haotic, dezordonat. O- 
caziile de gol însă nu sînt e- 
puizate. Pînă la pauză, mai 
au prilej să egaleze : Stoichi- 
ță (min. 24). Suciu (min. 26 și 
31), Rozsnai (min. 34 și 38) și 
Libardi în min. 43 la o fază 
excelentă, avînd protagoniști 
pe Suciu și iorgulescu. In min. 
45 — „lovitură de teatru": 
Kun pornește din propria ju
mătate de teren cu mingea și 
nu se oprește decît după ce-1 
„învinge" a doua oară pe Ion 
Gabriel. 2—0 deci, la pauză. 
La reluare, intră Naghi în lo
cul lui Georgescu și aspectul 
jocului se modifică radical. 
Jiul joacă „ca la carte". Re
duce din handicap peste 8 
minute prin Rozsnai și ..galo
pează" forțat înspre egalare. 
Se ratează ocazii „cit roata 
carului" (Mulțescu în min. 62, 
Rozsnai în min. 67 de la 3 m, 
Suciu min. 74) și abia în min. 
88 Libardi reușește să înscrie, 
în urma unei combinații reu
șite cu Naghi și Mulțescu.

In concluzie, un meci fru
mos, încheiat cu un rezultat 
echitabil, un meci însă pe ca
re Jiul putea să-l cîștige... Și 
trebuia să-l cîștige!

RAPID — STEAUA 2—0 ; DINAMO — SPORTUL STU
DENȚESC 2—0 ; „U“ CRAIOVA — „U" CLUJ 3—2 ; A. S. A. 
TG. MUREȘ — F. C. ARGEȘ 0—2 ; „POLI." TIMIȘOARA — 
„POLI." IAȘI 2—1 ; F. C. PETROLUL — C. S. M. REȘIȚA 
1—0 ; STEAGUL ROȘU — F. C. CONSTANTA 1—0 ; JIUL — 
U. T. A. 2—2 ; C.F.R. CLUJ — S. C. BACAU 2—0.

Clasamentul
1. Universitatea Craiova 22 14 4 4 46—25 32
2. Dinamo 22 11 5 6 32—22 27
3. F. C. Argeș 22 11 3 8 34—32 25
4. F. C. Constanța 22 10 4 8 35—26 24
5. Steagul roșu 22 10 4 8 25—18 24
6. U. T. A. 22 10 4 8 25—26 24
7. Steaua 22 9 5 8 27—22 23
8. C. S. M. Reșița 22 7 8 7 29—26 22
9. Poli. Timișoara 22 7 8 7 24—25 22

10. A. S. A. Tg. Mureș 22 9 4 9 27—35 22
11. JIUL 22 8 5 9 28—26 21
12. Universitatea Cluj 22 8 5 9 20—20 21
13. Rapid 22 7 6 9 21—26 20
14. Sportul Studențesc 22 8 3 11 28—28 19
15. F. C. Petrolul 22 7 5 10 19—27 19
16. C. F. R. Cluj 22 7 5 10 23—35 19
17. Politehnica Iași 22 7 2 13 21—33 16
18. S. C. Bacău 22 6 4 12 23—35 16

pierdut 
teren

U.T.A., 
valoa-

In

să le concretizeze în goluri. 
Astfel, meciul s-a terminat la 
egalitate și echipa a 
un punct prefios pe 
propriu...

A urmat meciul cu 
mai greu, prin Însăși
rea echipei arădane, meci 
care toată lumea, inclusiv ju
cătorii, își puneau speranța 
unei victorii și menținerea la 
distantă a plutonului echipe
lor din subsolul clasamentu
lui. Dacă această duminică, 
ca timp a lost rece, nu se 
poate spune că și meciul a 
lost la fel. El a avut o desiă-

— Petre Libardi comentează
lungul ei desfășurîndu-se do
uă etape, partide care, prin 
rezultatele lor, au constituit 
mari surprize in jocurile de 
miercuri și mai pufin specta
culoase în cele de duminică.

De la această situație, nu 
a făcut excepție nici echipa 
noastră, Jiul,, carp a benefi. 
ciat de două jocliri disputate 
pe teren propriu. Primul, în 
compania echipei Petrolul, 
care s-a soldat, după cum se 
știe, cu meci egal. Ca aspect 
tehnic și spectacular acest 
meci nu se poate comenta in- 
trucît... s-a desfășurat sub li
mitele oricărei pretenții de 
echipe de divizia A. Ce a de
terminat acest lucru? Pot spu
ne că o slabă concentrare în 
joc și subestimarea echipei 
adverse. Plus replica dîrză și 
exasperantă a ploieștenilor, 
în lupta lor pentru evitarea 
ultimelor locuri. Echipa noas
tră nu a știut și nu a gîndit 
tactic acest joc, pe care în 
mod normal trebuia să-l cîș
tige. Nu a avut răbdarea de 
a construi faze clare, pe baza 
cărora să poată desfășura ac
țiuni spre poarta adversă și

pune în- 
am cîști- 
am fost

șurare dramatică la început 
prin faptul că oaspeții au 
condus cu 2—0, „grafie' 
nor greșeli elementare de a- 
părare (prea multe și decisi
ve), urmată și de o „cursă"
continuă a echipei noastre 
pentru a restabili cel pufin e- 
galilatea la care avea drep
tul, ca ocazil'de gol și mai a- 

- Ies ca joci ■
Desigur, se poate 

trebarea, de ce nu 
gat acest joc dacă
superiori adversarului ? Con
sider că pe lingă fatalele gre
șeli de apărare care trebuie 
să ne dea de gîndit serios, o 
mare deficientă este finaliza
rea acțiunilor decisive. Aici, 
dacă din numeroasele ocazii 
de gol cum au fost și dumini
că nu le fructificăm, înseam
nă că vom duce lipsă de 
puncte și cum acestea sînt 
prețioase, iată-ne că sîntem 
ameninfati să intrăm in plu
tonul echipelor codașe, 
un
pe care trebuie să-l primeas
că cu convingere fiecare ju
cător în parte...

Este 
serios semnal de alarmă,

0 victorie muncită,
2—1, cu Dunărea

Partida dintre cele două e- 
chipe fruntașe ale seriei a 
VlI-a a diviziei C a atras pe 
stadionul „Minerul" din Ku- 
peni numeroși spectatori dor
nici să asiste la un veritabil 
derby.

Conștiente de miza mare a 
acestui meci, cele două echi
pe s-au pregătit cu atenție," 
în cele mai mici amănunte, 
pentru a aborda „la cîștig" 
partida. Gazdele, cu cei doi 
mijlocași precum și cu funda
șii laterali au participat efec
tiv la atac pentru a controla 
cît mai mult jocul și, evident 
pentru a obține victoria. De 
cealaltă parte, oaspeții, deloc 
impresionați de atmosfera en
tuziastă care a precedat în
ceperea jocului, au țintit și ei 
cel puțin un punct, după fe
lul cum s-au așezat în teren, 
cu Pîrjol în rol de „stoper 
măturător" în spatele liniei 
de fundași.

In asemenea condiții, jucă
torii celor două echipe au ge
nerat o dispută „aspră", de 
înaltă tensiune nervoasă, cu 
faze fierbinți la ambele porți. 
eu o evoluție palpitantă a sco
rului. dar fără a se ridica la 
un nivel tehnic deosebit și, 
mai ales, la nivelul și posibi
litățile celor două fruntașe a- 
le seriei.

In primele 15 minute, local
nicii au atacat furibund și nu
mai apărarea calmă și sigură 
a oaspeților a făcut ca scorul 
să rămînă alb. După ce s-au 
rata ocazii favorabile prin 
Dumitru, Ceteraș și Dosan, în 
acest prim sfert de oră. oaspe
ții încep să iasă și ei la atac 
dar golul „picat" în min. 17 
îaa făcut să fie mult mai a- 
|lM$i și prudenți. Priinml gol 
0 minerilor s-a în&eris în »r- 
thft «MI lo«i*WM *ba»e «Mon

V. TEODORESCU

Orice discuție despre hand
balul românesc, la ora actua
lă. in mod cert aduce cele 
mai elogioase aprecieri școlii 
naționale a sportului care a 
adus — caz unic — patru tit
luri mondiale în mai puțin de 
14 ani. Succese incontestabile, 
în care marele merit revine, 
așa după cum declara recent 
„șeful de orchestră" al trico
lorilor, Nicolae Nedef, fiecă
rui cetățean român a cărui i- 
nimă pulsează pentru... hand
bal. Este, desigur, o apreciere 
măgulitoare la adresa tuturor 
handbaliștilor, dar. în aceeași 
măsură, o necesitate a crește 
rii responsabilității fiecărui 
jucător legitimat prin F.R.H. 
de a continua o tradiție elo
gioasă. O responsabilitate, pe 
care, spre satisfacția noastră, 
o simt astăzi mai mult ca ori- 
cînd și elevii profesorului E- 
ronini Ceacu. echipa „7“-lui 
studenților de la institutul de 
mine din Petroșani.

— Vă rog să mă credeți, în
cepe. ghicindu-ne parcă gîn- 
durile, a se destăinui antreno
rul Științei Petroșani, returul 
acestui campionat, al cărui 
start va fi dat duminică 31 
martie, este așteptat cu un 
interes deosebit. Succesul re
prezentativei noastre a consti
tuit un stimulent uriaș în pre
gătirile băieților, fiecare gîn- 
dindu-se, probabil și datorită 
vîrstei, că poate aspira la 
consacrarea superioară.

— Poziția pe care o ocupați 
în clasament, după disputarea 
turului, locul 3, cu 10 puncte, 
la un singur punct de prima, 
clasată — Timișul Lugoj — 
bănuim că vă acordă șanse 
notabile de a readuce hand
balul masculin petroșănean pe 
culmile de altă dată...

— Intr-adevăr, așa este. In
să nu cred că o eventuală 
promovare în prima divizie, 
încă din acest an, ar putea fi 
utilă, în primul rînd, școlii ro
mânești a acestui sport. Avem

băieți foarte buni, talentați. 
dar necopți încă pentru o 
competiție de mare anvergu
ră. Vi se va părea curios 
dar njpmentan vizăm forma
rea unei echipe în adevăratul 
sens al cuvîntului. Faptul că 
avem o medie de vîrstă de 22 
ani. implică încă o perioadă 
de rodare, maturizare și or
ganizare. mult mai ușor de 
realizat în condițiile unor ad
versari ca cei pe care îi avem 
în prezent in serie. Jocurile 
de verificare pe care le-am 
susținut în turneele de la Hu
nedoara. Craiova și Drobeta 
Turnu Severin sau în întîlni- 
rile cu C.S.M. Reșița au scos 
în evidență, tocmai prin pris
ma unor rezultate contradicto
rii, că avem încă mult de 
muncit.

— Cu ce lot va fi abordat 
actualul sezon?

— Marincan, Voicescu, Ber- 
cea (portari), Bora, Mastici, 
Lupui, Flețan, Orbulescu, Ro- 
vinaru. Flora. Fancaly, Sebeși, 
Lăcătuș, Mazilu, Teodorescu 
(jucători de cîmp). Trei titu
lari, și anume Sereș, Gliga și 
Cernăzeanu își satisfac stagiul 
militar, urmînd a reveni prin
tre noi abia în toamnă. Dintre 
cei prezenți însă punem mari 
speranțe în „bătrînii" Bora, 
Mastici, Lupui, Doru Marin
can, în toți ceilalți, și asta 
pentru că cei pe care îi „nu
meam" bătrîni, sînt încă foar
te tineri. Un lot, deci, de per
spectivă. capabil a readuce o- 
rașului nostru o glorie pier
dută cu ani în urmă, un lot 
pentru care cea de-a doua ju
mătate a campionatului edi
ția 1973-74 trebuie să însemne 
sezonul deplinei maturizări, 
sezonul preparativelor unui 
„7“ capabil să vizeze, în viito
rul cel mai apropiat, promova
rea în primul eșalon handba
listic al țării.

Nicolae LOBONȚ

Rozsnai se „înalță", își depășește adversarul dar șutea- 
ză peste bară... Foto: Ion LlCIU

meritată 
Calafat

tată de Rus, de la 30 m, în 
bară mingea revenind în te
ren, la Ceteraș și acesta cu 
capul înscrie 1—0. Pînă la 
sfîrșitul reprizei, ocazii se mai 
ratează la poarta lui Iovan iar 
Șarpe are o intervenție spec
taculoasă (min. 41), pentru că 
dornici de o victorie clară, 
gazdele neglijează apărarea, 
repliindu-se destul de greu.

La reluare, tot gazdele sînt 
cele care controlează jocul în 
primele minute, cînd Controa- 
ză (șut puternic — peste 
bară în min. 48) și Lucuța (cu 
capul trimite mingea în bară 
— de la 2—3 m în min. 56) 
ratează mari ocazii de a ma
jora scorul. Și cum ocaziile 
se răzbună, atunci cînd ni
meni nu se așteaptă, în plină 
dominare a minerilor. Trăis- 
taru trimite o pasă în adînci- 
me lui Miculescu, o cursă soli
tară a rapidului atacant oas- 
pe și 1—1 ! Stupoare în tribu
ne ! Era în min. 72 și deja oas
peții au început cu aruncarea 
mingii în tribune și alte arti
ficii antifotbalistice care fac 
parte din clasica „tragere de 
timp". Această stare de lu
cruri n-a durat însă mult, 
pentru că în min. 77 Moldo
van, proaspăt intrat, după o 
cursă frumoasă, centrează la 
Polgar care cu stîngul, din 
voie, reia în bară — gol 
2—1. Pînă la sfîrșitul parti
dei, ambele echipe mai ra
tează ocazii favorabile iai 
Miculescu a fost la un pas dc 
a marca un gol identic cu 
primul dacă Șarpe n-ar fi a- 
tins mingea...

O victorie meritată, munci
tă, după un meci greu, o vic
torie care plasează acum e- 
chipa din Lupeni pe locui I 
in serie, loe pe care ne-am 
bwwtea să nw-4 maj cedez».

Timișoara a- 
centru pe Ivan

Șarpe — Pol-
Burdangiu, Rus

A arbitrat bine o brigadă 
de arbitri din 
vîndu-1 la 
Bogdanov.

MINERUL: 
gar, Popescu,
— Dumitru, Dosan — Lucuța 
(min. 70 Florescu), Ceteraș, 
Cotroază (min. 70 Lucuța), Flo
rescu (min. 70 Moldovan).

V. MOLODEȚ

Etapa 
viitoare

F.C. Constanța

Poli. Iași — Steaua 
Sportul stud. — Univ.

Craiova
C.S.M. 
Reșița

Rapid — C.F.R. Cluj 
„U“ Cluj — Poli. Tim.
F.C. Argeș — Jiul
S.C. Bacău A.S.A. Tg.

Mureș 
Steagul Roșu — Dinamo 
U.T. Arad — Petrolul

tineretului*1
La Grupul școlar minier 

Lupeni s-au încheiat între
cerile de atletism 
se in pentatlonul 
școlar) din cadrul 
tineretului". Iată 
oîștigătorilor :
Maria Bratiloveanu și Pe
tru Iordache; LUNGIME: 
Maria Bratiloveanu și Gi
gei Oprea; GREUTATE: 
Venera Ungureanu și Con
stantin Atomei ; 100 M.
PLAT: G. Oprea și Silvia 
Ghiuchin; 400 M: Ghizela
Neinecsek; 800 M: Ion 
Schulschi.

(cuprin- 
atletic 
„Cupei 
numele 

ÎNĂLȚIME:

Prof. Iacob IMLING, 
Lupeni

MINERUL 
LUPENI-

lider
al seriei
a Vll-a, 

divizia C

Alpiniștii de la C.F.R. Petroșani
— la înălțime!

Cu cîtva timp în urmă, ma
sivul Retezat a găzduit două 
competiții de anvergură la un 
sport definit, de curajul, di
băcia și o bună condiție fizi
că ale participanților, pe care 
și le etalează în timpul ascen
siunilor pe abrupții pereți ai 
stîncilor — alpinismul. Și a- 
nume, aici, în masivul cu cele 
mai numeroase lacuri și ieze
re glaciare din țară s-au des
fășurat probele de concurs la 
„Cupa Timișului", organizată 
de comisia de specialitate a 
Comitetului . ju&ețean de . e- 
ducație fizică și sport, pre
cum și finala campionatului 
republican de tineret la alpi
nism.

Reprezentanții municipiului 
nostru, constituiți în echipa 
C.F.R. Petroșani (Gheorghe 
Lupuțan, Ion Sîn, Viorel Țan- 
drea, Francisc Boda, Dorin 
Pălimaru), sub conducerea an
trenorului ing. Vasile Cojoca- 
ru, au lăsat o bună impresie 
organizatorilor și corpului de 
arbitri. Atît la probele de că- 
țărare, disputate pe colții Pe- 
legii și vîrful „28 Octombrie" 
din creasta Bucurei. cît și la 
proba de raliu — cu plecare 
de la refugiul Gențiana, itine- 
rariul obligatoriu de urmat 
avînd inclus traversarea cote
lor de creastă mai importan
te pînă la Vîrful Mare (Rete
zat) — alpiniștii din Petroșani 
s-au dovedit a fi o echipă o-

mogenă, bine pregătită, care, 
alături de cei peste 100 de 
participanți constituiți în 29 
de echipe, și-au încercat șan
sele de cucerire a unui loc de 
frunte. Și au reușit acest lu
cru. Locul II pe echipe în 
„Cupa Timișului" — un veri
tabil campionat național ne
oficial — atestă gradul dc mă
iestrie sportivă al componen- 
ților lotului, care, doar cu un 
an în urmă au urcat pe podiu
mul vicecampionilor țării. Mai 
mult, tînărul Gheorghe Lupu
țan, elev la Liceul industrial 
minier din Petroșani, a reu
șit, la capătul unor evoluții 
de înalt nivel calitativ, să cu
cerească locul I la individual, 
surclasînd tineri sportivi din 
alte echipaje cu tradiție și un 
palmares impresionant în a- 
cest sport al altitudinilor 
montane.

In cadrul finalei campiona
tului republican de tineret, 
după disputarea probelor de 
cățărare, raliu, bivuac și schi, 
echipa din Petroșani, fiind 
handicapată de o etapă pierdu
tă, s-a clasat doar pe locul 5 
pe echipe.

Date fiind anvergura și va
loarea competitivă ridicate ale 
celor două concursuri, rezul
tatele obținute de tinerii al- 
piniști din Petroșani putem 
spune că au fost,., la înălți
me.

I. ȚABREA

Știința a obținut al treilea succes

Al doilea meci al cuplajului 
de pe stadionul „Minerul" 
din Lupeni a pus față în față 
echipele Știința Petroșani și 
ocupanta pînă atunci a pri
mului loc în clasamentul se
riei a Vll-a — Victoria Călan.

Echipa de fotbal Minerul Lupeni, în sfîrșit, lideră a seriei
Foto: Aurel DULA

consecutiv
cu Victoria

par- 
po- 

spre 
des- 
bun

Ambele formații doreau cu 
ardoare să cîștige această 
tidă, pentru consolidarea 
zițiilor în clasament. Și, 
lauda lor. întrecerea s-a 
fășurat pe un fond de
spectacol fotbalistic, cu multe 
faze interesante, apreciate de 
publicul din Lupeni. Au cîș- 
tigat pînă la urmă, pe merit, 
tinerii fotbaliști de Știința ca
re și-au creat mai multe oca
zii de gol la poarta adversă și 
au știut să se apere cu mai 
multă luciditate în momente
le dificile. A fost un „hop" 
greu pentru fotbaliștii de la 
Știința, pe care 
trecut cu succes și 
tă. Este un merit 
echipe, care, prin 
unui joc bun și eficace a reu
șit să obțină a treia victorie 
consecutivă de la reluarea ac
tualului campionat. Este o 
performanță care, sperăm, 
că nu se va opri aici... Viitoa
rele etape îi pot aduce Știin
ței alte puncte prețioase care 
s-o plaseze pe un loc al podiu
mului de onoare al clasamen
tului.

Redăm pe scurt fazele mai 
importante din această inte
resantă partidă : în minutele 
18 și 25, Orban are, cum s-ar 
spune, golul în vîrful bocan
cului. dar șutează de fiecare 
dată pe lîngă bară. E rîndul 
oaspeților ca în minutele 27 și 
30 să rateze deschiderea sco
rului prin Ghiță și Bologa.

In primele opt minute de la 
reluare, Rotea, care a muncit 
mult în acest meci, a trimis

totuși l-au 
de astă da- 
al întregii 
practicarea

Călan
mingea pe lîngă bară. Asis
tăm în continuare la un pre
sing continuu al echipei Ști
ința, concretizat în minutul 
65 de către Kraft, care a tri
mis balonul cu boltă, în pla
să, peste portarul Ursu care-i 
ieșise în întîmpinare. Cea mai 
mare ocazie a meciului a fost 
irosită în minutul 67 de către 
Rotea, care într-o poziție deo
sebit de favorabilă, s-a pripit 
și a șutat imprecis. In minu
tul 83. fundașul Bambuleac a 
salvat de pe linia porții la 
un șut al lui Rotea.

Oaspeții au fost la un pas 
de egalare în minutul 85, cînd 
Preda, care l-a înlocuit pe 
Gheorghiu (accidentat1), a tri
mis mingea, din interiorul ca
reului, peste poarta apărată 
de Berindei.

La victoria obținută și-a a- 
dus contribuția întreaga echi
pă care a dovedit maturitate 
și o bună pregătire tehnică. 
Am reținut jocul bun prestat 
de Rusu, Borcan, Rado, San
du, Nădășan, Kraft și Rotea. 
Dc la oaspeți s-au remarcat 
Bambuleac, Gheorghiu, 
și Bologa.

Arbitrul Aurel trișau 
Arad a condus cu scăpări 
mătoarele formații : 
■ȚA : Berindei

Dec

din 
ur-

ȘTIIN-
Rado, Bor

can, Rusu, Sandu — Nădășan. 
Pandelaș — David, Kraft. Or
ban (Bîtea), Rotea. VICTORIA 
CALAN : Ursu (Hlopețchi) — 
Bambuleac. Popescu, Cojoca- 
ru, Potrivitu. Gyorgy, — Teo
dorescu, Gheorghiu (Preda). 
Dee, Ghiță. Bologa.

IELE X
VARȘOVIA 1 (Agerpres). 

_ în cadrul turneului inter
național feminin de baschet 
de la Zakopane, echipa 
R.S.S. Moldovenească a în
trecut cu scorul de 62—61 
(29—26) reprezentativa Polo
niei. Intr-un alt joc, selec
ționata secundă a Cehoslo
vaciei a dispus cu scorul de 
66—63 (29—39) de formația 
similară a Poloniei.

HAGA 1 (Agerpres). — 
Tenismanul olandez Tom 
Okker a terminat învingă
tor in turneul internațional 
de la Rotterdam, concurs 
contind pentru grupa I a 
Circuitului W.G.T. în finală, 
Tom Okker l-a întrecut în 
trei seturi: 4—6, 7—6, 6—1 
pe americanul Tom Gorman. 
Victoria campionului olan
dez a fost decisă în setul doi, 
pe care și l-a adjudecat în 
urma unui „tie break" cîș- 
tigat cu 7—2.

In finala probei de dublu, 
cuplul Bob Hewitt — Frew 
Mc Millam (U.S.A.) a în
vins cu 6—3, 4—6, 6—3 pe
rechea Hie Năstasc (Româ
nia) — Pierre Barthes 
(Franța).

în clasamentul acestei 
grupe continuă să conducă 
Ilie Năstase cu 392 puncte, 
urmat de Tom Okker — 325 
puncte și Tom Gorman — 
252 puncte.

PRAGA 1 (Agerpres1). — 
In ziua a doua a concursu
lui internațional de natație 
de la Praga, proba masculi
nă de 400 m mixt a fost cîș- 
tigată de Dobroshcke (R.D. 
Germană) cu timpul de 
4’52”6/10. Innotătorul român 
Dietmar Weterneck a ocupat 
locul patru, fiind cronome-. 
trat în 4’59”2/10.

învingătoare în proba de 
200 m fluture, Anca Groza 
(România) s-a clasat pe lo
cul trei în proba de 100 m 
fluture, cu rezultatul de 
l'08”6/10. In curs, masculi
nă de 100 m spate,, sporti
vul român Adrian Țorvat 
s-a situat pe locul tivi, cu 
timpul de l’02”9/10.

PRAGA 1 (Agerpres). — 
La Kosice, în cadrul 
preliminariilor turneului 
U.E.F.A., s-a disputat me
ciul retur dintre reprezen
tativele de juniori ale Ce
hoslovaciei și U.R.S.S. Ti
nerii fotbaliști cehoslovaci 
au obținut victoria cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul 
înscris, în minutul 65, de 
Herda.

PEKIN 1 (Agerpres). — 
Selecționata de tenis (tine-

TELEX
ret) a României își continuă 
turneul în R.P. Chineză. De 
la sosire, oaspeții au susți
nut mai multe î/>tîlniri ami
cale la Pekin ki Șanhai. 
Jucătorii români au învins 
cu același scor : 5 —4 selec
ționata orașului Șanhai și o 
combinată locală, pierzînd 
cu 3—6 întîlnirea cu repre
zentativa R.P. Chineze.

Jucătoarele românce au 
susținut, de asemenea, t. *i 
întîlniri cîștigînd una în fa
ța formației orașului Șanhai 
(4—3). Ele au fost învinse de 
selecționata R.P. Chineze 
(3—4) și de o selecționată a 
provinciei (2—5).

în timpul șederii lor la 
Șanhai, membrii echipei de 
tenis (tineret1) a României au 
fost încorijurați cu multă 
căldură de oficialitățile 
sportive ale orașului. In afa
ra meciurilor publice, spor
tivii români și chinezi au 
participat la mai multe an
trenamente comune.

RfO DE JANEIRO 1 (A- 
gerpres). — Echipa repre
zentativă de fotbal a Brazi
liei a început seria meciuri
lor de verificare în vederea 
participării la turneul final 
al campionatului mondial, 
jucînd la Rio de Janeiro cu 
selecționata Mexicului. Par
tida, care a fost urmărită de 
peste 80 000 de spectatori, 
s-a încheiat Ia egalitate: 
1—1 (0—0).

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
— In cadrul concursului in
ternațional de patinaj viteză 
de la Alma Ata, sportivul 
sovietic Iuri Kondakov a sta
bilit un nou record unional în 
proba de 5 000 m cu perfor
manța de 7T5”95/100. Con- 
curenții români Gheorghe 
Pop și Victor Sotirescu s-au 
situat pe locurile 28 
(8’45”43/100), respectiv 30 
(8’55’74/100).

In cursa de 500 m, rezer
vată sprinterilor, victoria a 
revenit patinatorului sovie
tic Evgheni Kulikov — 38” 
48/100. secundat de compa
triotul său Vladimir Kașei — 
38'70/100. Clasat pe locul 17, 
sportivul român Vasile Co- 
roș a stabilit un nou record 
național cu timpul de 42” 
83/100.

Iuri Kondakov a terminat 
învingător și în proba de 
1 500 m în care a fost cro
nometrat în 2’01”63/100 Vic
tor Sotirescu a ocupat locul 
29, cu 2’15”49/100.

TELEX
C. MATEESCU
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Intr-o atmosferă 
sărbătorească, dumi
nică, pionierii din 
Lupeni l-au primit cu 
aplauze in mijlocul 
lor pe șeful de briga
dă Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socia
liste, care le-a vorbit 
despre muncă, despre 
munca de miner în 
special. Sigur că oas
petele, volubil așa 
cum îl cunoaștem, nu 
s-a lăsat prea mult 
invitat și, prin cuvin
te vii și într-un lim
baj colorat, pe înțele
sul purtătorilor cra
vatelor purpurii cu 
tricolor, a reușit să-i

Iacă pe auditori să 
înțeleagă care este 
frumusețea și bucuria 
unei munci cinstite. 
Exemplele concrete 
au reușit să întăreas
că șl mai mult senti
mentele de admirație 
față de cei care zil
nic dau industriei mii 
de tone de cărbune. 
„Nicicînd, „spunea in
vitatul, minerilor din 
țara noastră nu le-au 
fost create condiții 
de muncă și trai ca 
azi". Apoi exemplele 
au continuat cu date 
din brigada pe care 
o conduce.

Pionierii i-au adre-

sat întrebări diverse 
la care au primit răs
punsuri pe ioc, s-au 
interesat de preocu
pările sale In afara 
locului de muncă, 
despre pregătirile in 
vederea sărbătoririi 
eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea 
al P.C.R., de telul cum 
au primit ortacii pro
gramul de 22 zile lu
crătoare pe lună, des
pre recentul eveni
ment la care a oarti- 
cipat —• Plenara Co
mitetului Central al 
P.C.R. La întrebarea: 
„ce reprezintă munca 
pentru dumneavoas-

tră?" răspunsul a fost 
sintetic și emoționant: 
„Pentru mine, munca 
reprezintă totul — 
viața și iamilia —, 
iubesc meseria de mi
ner ca și viața".

In final pionierii au 
mulțumit 
luîndu-și
tul că vor ține sea
ma de recomandările 
făcute, vor aduce la 
cunoștința tuturor co
legilor cele aflate. 
Acțiunea s-a încheiat 
cu cintecul „Mulțu
mim din inimă parti
dului".

invitatului, 
angajamen-

ii. CORNEA

întărirea disciplinei, răspunderii în muncă — 
în atenția grupelor sindicale de la mina Dîlja

(Urmare din pag. 1)

cărbune pe întregul an, spre 
exemplu, este pe jumătate 
făptuit.

Și-a spus apoi punctul 
vedere organizatorul Gigei 
tudor din sectorul I producție.

— In urma repetatelor dis
cuții purtate în adunarea gru
pei de sindicat, a consultări 
foilor de boală ne-am dat
seama că multe absențe ne
motivate, cel mai urît și în a- 
celași timp păgubitor aspect 
vizînd direct conduita omului, 
au loc după zilele de plată și 
avans din cauza consumului 
excesiv de băuturi alcoolice. 
Din schimbul nostru, Aurel 
Iovan a fost pînă nu de mult 
un asemenea „caz". L-am pus 
în discuția adunării grupei 
sindicale, și-a luat angajamen
te, dar a continuat să absen
teze de la lucru la plată și la 
avans. De vină era el, că nu 
se stăpînea și bufetele care, 
în Petroșani, stau în calea o- 
mului la tot pasul. Pînă la ur
mă i s-a desfăcut contractul 
de muncă. A fost însă reanga
jat cu... declarație și acum își 
vede de treabă. Cu 
șef de schimb Petru Doroftei, 
la fel a fost. Deși de altfel es
te un miner harnic, pe care 
ne putem bizui, totuși în fie
care lună era „abonat" la u- 
na-două nemotivate. A fost 
pus și la „evenimentul zilei" 
în sala de apel pentru a-1 cu
noaște întregul colectiv. Pînă 
acum nu ne-a convins însă că 
este hotărît să se schimbe. 
Noi mai așteptăm. Dar schim
barea depinde în primul rînd 
de el. Va înțelege el pînă la 
urmă, sperăm, că prin nemo
tivate diminuează producția 
brigăzii, determină eforturi în 
plus din partea celorlalți or
taci. Asemenea aspecte au fost 
și din păcate mai sînt. dar a- 
devărul e că ele scad conti
nuu. Pe schimbul meu am a- 
jhns — ca urmare a introdu
cerii săptămînii; de lucru ■ de 
5 zile și a muncii de educație 
depuse —, de la 10-15 nemo
tivate pe lună în octombrie, 
noiembrie anul trecut, la nu
mai 3-4 în prezent. Și acestea 
făcute mai ales de angajații 
noi.

Maistrul minier Cornel 
Prața, tot din sectorul I. or
ganizatorul grupei sindicale 
ns. 2. a abordat de asemenea 
aspecte interesante, importan
te ale mobilizării și educării 
oamenilor, ale disciplinei în 
genere.

— Angajamentul colectivu
lui sectorului nostru pe acest 
an este de 1 000 de tone de 
cărbune. Avem în sector — și 
vom mai forma — brigăzi, 
intre care amintesc pe cele 
conduse de Vasile Sidorov și 
Dumitru Bălășcău care, lupă 
părerea mea, sînt o mîndrie 
pentru întreaga mină De pu
țin timp se afirmă și brigada 
lui Petru Nimirceag. cel mai 
tînăr brigadier de .la mina Di1- 
ja. Această brigadă lucrează 
în abatajul cameră nr. 2 din 
stratul 5, un loc de muncă 
foarte dificil care trece chiar 
acum prin niște lucrări vechi. 
Brigadierul, deși foarte tînăr, 
dovedește o mare dîrzen-e, 
fermitate și competență în 
conducerea muncii bamenilor 
din brigadă. Dar mai bine 
aflăm chiar de la el- cum 
merg treburile în abataj :

— Da, tovarășul maistru

în-

de 
Is-

minerul

să 
ii

a 
spus deja multe despre mine 
și brigada mea. Aș adăuga că 
am oameni foarte buni, hotă- 
rîți. disciplinați. Sînt și spri
jinit cu o aprovizionare bună,

cu asistență. scule. Munca 
noastră dă roade. Pe februa
rie, în condițiile arătate, am 
dat în plus aproape 70 tone 
de cărbune față de plan, în 
contul angajamentului anual 
de 300 de tone.

— Pe două luni — a con
tinuat maistrul Prața —, co
lectivul sectorului nostru are 
un plus de peste 450 de tone. 
In privința disciplinei, cred 
că aș putea da un exemplu 
chiar din brigada tovarășului 
Nimirceag. Este vorba de va
gonetarul Nicolae Lăutaru. 
Ce făcea, ce nu. dar tot des 
întîrzia, scăpa pontajul. Am 
stat de vorbă cu el și în mină 
și în afară de serviciu pe te
ma utilizării complete, pro
ductive a timpului de lucru, 
a necesității prezenței la t:mp 
la program, ca aspect al dis
ciplinei în muncă. I-ăm argu
mentat avantajele materiale 
și morale ale corectitudinii in 
serviciu, consecințele întîrz.e- 
rilor. Cred că s-a convins, din 
moment ce nu mai întîrzie, 
iar părerea șefului lui de bri
gadă exprimată aici cred că 
este o confirmare autorizată 
în acest sens.

Din relatarea ultimului in
terlocutor. maistrul minier de 
la sectorul de investiții al mi
nei, Teodor lacob, organizator 
al grupei sindicale nr. 3 de 
aproape patru ani, am reținut 
ceea ce s-ar putea numi folo
sirea cadrului grupei sindica
le atît de către biroul și mem
brii ei, cit și de către pre
ședintele sindicatului. Dumi
tru Enache, secretarul organi
zației de partid a sectorului, 
Simion Negru, șeful sectoru
lui, ing. Remus Omota, pentru 
dezbaterea operativă a 
atitudini străine 
pentru orientarea 
întregului colectiv 
muncii conștiente, 
le pentru îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor.

— Una din constatările 
noastre făcute în urma vizită
rii la domiciliu a celor absenți 
uneori de la apelul maiștrilor 
și a dezbaterilor din grupa 
sindicală — mă refer la Joia 
și Costică Iepure, Gh. Babalîc, 
N. Oprea și I. Costea 
nea maistrul Teodor 
este că o mare parte i 
motivate se datoresc... 
harului. I-am invitat 
ruință pe toți aceștia 
minerii mai vîrstnici, 
disciplinați. Costea și Joia 
pure ne-au urmat sfatul. 
Babalîc, Oprea și Costică 
pure am fost nevoiți să-i 
jutăm să tragă concluziile 
venite din transferarea lor la 
alte sectoare. Și acesta e un 
ajutor. Rămîne să vedem dacă 
ei vor ști să-l folosească. Am 
mai avut, e adevărat mai pu
țin, de lucru și cu Dionisie 
Haidu. Ioan Filip și cu meca
nicul Iosif Preda, l-am discu
tat în adunarea grupei și s-au 
îndreptat, își văd de treabă, 
muncind acum ordonat ală
turi de ceilalți mineri.

festărilor negative ce mai dăi
nuie încă în comportamentul 
unor șalariați. Am reținut, de 
asemenea, că numărul acestor 
manifestări și al celor ce le 
plătesc tribut au scăzut mult. 
Asupra uneia din cauzele mul
tor manifestări de indisciplină 
cu care grupele sindicale mai 
sînt încă confruntate, am dori 
însă să stăruim — alcoolul. 
Prea multe „bufete" care ofe
ră cu predilecție băuturi tari 
„ies" în calea minerului, par
că anume aprovizionate în zi
lele de plată și avans. La a- 
ceașta se adaugă programul 
mult prelungit al celor mai 
multe bufete, practicile „ser
virii" fără limită și alte aba
teri de la normele generale de 
comerț. In interesul sănătății 
fizice și morale a oamenilor, 
al producției — organizatorii 
de grupe sindicale, par’ici- 
panți la discuție, președintele 
comitetului sindicatului, secre
tarul comitetului de partid 
s-au pronunțat categoric în fa
voarea schimbării profilului 
și a programului, bufetelor e- 
xistente și pentru reducerea 
celor care desfac băuturi al
coolice, în favoarea celor cu 
profil alimentar. Supunem a- 
ceste păreri spre atenția fac
torilor în măsură să le studi
eze și să decidă.

la Crateniei" (8-9 aprilie de 
iova) ; sesiunile de comunicări, 
dimineți sau seri științifice pe 
teme cum sint „Natura și feno
menele ei“, „Știința învinge" 
„Omul și cosmosul", „Supersti
țiile, rezultat al neștiinței" ; 
simpozionul „Tradiții ale mișcă
rii de copii și tineret din jude
țul Hunedoara", sint doar o 
parte din largul program edu
cativ de vacanță ce ii așteap
tă pe elevi. Toate aceste ex
cursii, drumeții sau intîlniri cu 
oameni ai muncii au 
elevii să cunoască 
noi, munca poporului 
ducera partidului în 
strucției socialiste și 
cipe, după posibilitățile lor, la 
acest proces innoitor.

Acțiunile cultural-artistice și 
sportive, în care elevii din Va
lea Jiului s-au ilustrat in repe
tate rinduri, sînt dedicate im
portantelor evenimente ale că
ror semnificații majore ii sti
mulează. La a Vl-a ediție a 
competiției de handbal, deve
nită tradițională, „Diamantul 
negru" vor participa 32 de e- 
chipe in această vacanță ; „Tu
rul Văii Jiului" (cicloturism), 
„Cupa primăverii" (minifotbal, 
Vulcan, 11 aprilie), crosul „Cra
vatelor roșii" (Lupeni și Uricani, 
12 aprilie), cupa „Micul fotba
list" (pentru clasele II—IV, Pe
troșani 15-16 apriiie), pregăti
rile pentru expedițiile „Cuteză
torii" (care vor fi în vară) sint 
acțiuni cu mare ecou in rîndu- 
rile elevilor, fortificindu-le or
ganismul. Și manifestările cul- 
tural-artistice vor ocupa în mod 
plăcut și util timpul elevilor. 
Aptitudinile și talentul lor voi 
fi prezente în spectacole com
plexe - „La anii tăi, pionierie", 
„In ace! august fierbinte", „30 
de trepte spre comunism", 
„Partidului, dragostea și inima", 
„Valea Jiului și tradițiile mun
citorești", participarea forma
ției artistice de la Liceul de 
cultură generală din Petrila la 
faza zonală de teatru „Partid 
inima țării" (Rimnicu Vîlcea 
12-14 aprilie), expozițiile de ar
tă plastică și fotografii — „Gîn- 
duri pentru partidul drag", 
„Partid iubit, copiii țării îți mul
țumesc", „Minitehnicus" -, ser
bări cîmpenești și filme adecva
te vîrstei completează un ta
blou divers și diferențiat al po
sibilităților pe care le au toți 
elevii din Valea Jiului in vacan
ța de primăvară. Nu vor lipsi,

scopul ca 
realitățile 
sub con- 
anii con- 
să parti-

firește, inițiativele proprii fiecă
rei școli ca și cluburilor elevi
lor, dorite cu program complex, 
bine structurat și în prezența 
permanentă a cadrelor didac
tice.

Primăvara a venit, anunțată, 
printre alte semne, și de acțiu
nile de muncă patriotică ale 
elevilor, desfășurate în jurul 
școlilor, în cartiere. Și în vacan
ță, contribuția lor la înfrumuse
țarea localităților va fi susținu
tă prin plantări de pomi, îngri
jirea parcurilor și bazelor spor
tive, sădiri de flori și amena
jări de spații verzi, ca și grija 
pentru realizarea angajamentu
lui economic. Noutatea acestei 
vacanțe este instituirea con
cursului „Cea mai reușită acti
vitate de vacanță*1 care stimu
lează, neîndoielnic, inițiativele, 
fantezia și creativitatea, atît ale 
elevilor, cit și ale organizatori
lor - școlile și organizațiile de 
tineret din Valea Jiului.

«

★

unor 
disciplinei, 
eforturilor 
pe făgașul 
responsabi-

— spu-
Iacob, 

din ne
tot pa- 
cu stă- 

lîngă 
onești, 

Ie
pe 
le- 
a- 

cu-

O parte din concluziile ce 
se desprind din discuția avu
tă cu cei patru organizatori de 
grupe sindicale și brigadierul 
Petru Nimirceag de la nuna 
Dîlja au fost deja relevate 
pe parcursul acestor adnotări. 
Este cert că în cadrul grupe
lor sindicale menționate s-au 
depus și se depun strădanii 
pentru întronarea unui climat 
de muncă rodnic, pentru com
baterea și eliminarea mani-

Demaraj convingător
în noul trimestru

Primul schimb, primele succese
(Urmare din pag. 1)

vagonete preliminate a se ex
trage cu cele expediate deja 
din abataje către ..ziuă" și 
constatam că „recepția" era cu 
40 vagonete mai mare decît 
preliminarul. Oră de oră ..di
ferența" a „urcat" mereu, ast
fel că la finele schimbului

plusul de cărbune, măsurat 
în vagonete. ajunsese la 81.

Din primul schimb al nou
lui trimestru de producție, în 
avîntata întrecere dintre co
lectivele sectoarelor s-au de
tașat pe locuri fruntașe — 
sectorul IV pe primul loc (ca 
și pînă acum, 
la începutul 
de sectoarele

lună de lună de 
anului), urmat 
III și II.

Reușite de prestigiu pe șantiere
(Urmare din pag. 1)

la toate blo-® In timp ce 
curile de locuințe de pe cu
prinsul municipiului ritmul 
execuției atinge cote din 
în ce mai înalte, ieri a 
recepționat primul bloc 
prins în planul fizic de 
tamente al anului în
Este vorba de blocul A 1-3. cu 
20 apartamente, din cartierul 
Aeroport — Petroșani, predat

de către constructorii grupului 
T.C.H. cu o lună mai devreme 
față de termenul din grafice.

ce 
fost 
cu-

apar- 
curs.

• Pășind în cel de-al doi
lea trimestru al anului, con
structorii feroviari ai Șantie
rului 71 C.C.F. Petroșani ra
portează obținerea unui meri
tuos succes — realizarea a 45 
la sută din sarcina valorică a- 
nuală.

A

întrecere gospodărească
(Urmare din pag. 1)

Un grup de bărbați sosise doar 
de citeva minute de la pădure 
cu mesteceni și măcieși. Alți 
locatari au săpat deja gropile 
în care vor fi plantați puieții, 
în timp ce copiii s-au îndelet
nicit tu curățirea spațiilor din 
juml 'blocuiui și a locului lor 
de joacă.

— înlocuim toți arborii rupți 
și-i vom da în grija comitetului 
nostru de copii — ne-a decla
rat loan Sin. președintele co
mitetului de bloc.

Da, în blocul A-2, încă din 
anul trecut, se află un activ 
comitet de copii. Începînd din 
această lună, ei vor veghea ca 
munca părinților lor să fie res
pectată de alți colegi de-ai lor 
și de toți cei care își au și nu 
prea drumul prin preajma blo
cului lor.

peni este nu numai un bun 
specialist radiolog ci și un gos
podar harnic al orașului nos
tru. L-am surprins în grădi
na. din fața casei sale absor
bit de lucrările specifice din 
aceste zile. De astă dată us
tensilele pe care le mînuia 
cu îndemînarea și pasiunea 
unui îndrăgastir in-- ale grădi
năritului erau grebla și hîrle- 
țul. Și cine trece pe strada Pa- 
rîngului se poate convinge că 
pasiunea doctorului-grădinar 
amator aduce o notă de nea
semuită frumusețe în peisa
jul străzii.

Pe cînd toți intelectualii o- 
rașului nostru buni gospo
dari ?

cum lucrătorii de la salubrita
te își fac datoria.

în orice caz, acest aspect 
neplăcut trebuie să dispară 
de pe fața orașului nostru.

Pe cînd
generalizarea ?

Campania de împădu
riri din această primă
vară a fost declanșată 
în cadrul ocolului silvic 
Lupeni în ziua de 23 
martie. întreg persona
lul silvic — ingineri, 
tehnicieni, brigadieri și 
pădurari — este mobili
zat pe șantiere alături 
de formațiile de lucru, 
urmărind și coordonind 
buna desfășurare a lu
crărilor. S-au luat toa
te măsurile pentru asi-

Moment inaugural
pe Aleea Liliacului
Pe Aleea Liliacului, după 

cum preciza tovarășul Fried
rich Daradics, vicepreședinte 
al consiliului popular al orașu
lui, s-a înregistrat un moment 
inaugural. Aici vor fi plantați 
în acest an 200 de... lilieci.

Pe alte alei între care 
mără Aleea Castanilor. 
Plopilor vor fi plantați 
arbori care le vor onora
le. Este însă necesar ca această 
inițiativă să fie extinsă și pe 
alte alei cum sînt cele ale Cri
zantemelor, Gorunilor etc.

se nu-
Aleea 

400 de 
nume-

Doctorul
grădinar amator

Medicul Nicolae Ștefănescu. 
de la spitalul de adulți din Lu-

Un aspect neplăcut
se cere înlăturat

u-

Curățenia străzilor,, mătura- 
tul trotuarelor, implică fără 
îndoială și evacuarea gunoa
ielor rezultate. Ei bine, de-a 
lungul străzii Tudor Vladimi- 
rescu din orașul nostru se în- 
tîlnesc foarte multe grămezi 
de gunoaie. Ba mai mult,
nele măturătoare, mai „inge
nioase" pun gunoaiele și ni
sipul măturate de pe stradă pe 
spațiile verzi, la rădăcinile 
trandafirilor, pomilor și prin
tre arbuștii gardurilor vii 
pentru ca astfel să scape de 
grija lor.

Sugerăm secției de. salubri
tate a E.G.C. să doteze echi
pele de curățenie, pe lingă 
mături și lopeți, și cu găleți 
cu ajutorul cărora, concomi
tent cu măturatul să se efec
tueze și îndepărtarea gunoa
ielor. Totodată să se intensifi
ce controlul asupra modului

îmi revin în minte cuvinte
le rostite de tovarășul loan 
Ghinea. primarul orașului 
nostru, la o întîlnire cu salari- 
ații din unitățile comerciale. 
„Toate magazinele trebuie să 
se prezinte în fața clienților 
nu numai bine aprovizionate, 
dar și într-o ținută igienică 
exemplară, atît în interior, 
cit și în exterior".

Indicațiile date do primarul 
orașului prind viață. In fie
care dimineață, trotuarul din 
dreptul magazinelor este mă
turat și stropit. Vitrinele stră
lucesc de curățenie și sînt în
cărcate de mărfuri ce invită 
cumpărătorii.

Pe cînd însă 
cestei inițiative 
toate unitățile
prestatoare de servicii ca de
pozitul I.C.L.S. Alimentara, lo
to, librărie, cooperație, moa
ra de grîu, sectoarele E.G.L. 
și E.G.C., I.R.V.A. și toate ce
lelalte unități economice și 
instituții ale orașului nostru ?

La Lupeni

gurarea condițiilor 
time de cazare a celor 
150 de muncitori planta
tori sosiți pe șantiere.

In această primăvară, 
în perimetrul ocolului 
silvic Lupeni se va îm
păduri integral o supra
față de 300 de hectare, 
iar pe 25 de hectare se 
vor efectua completări. 
Vor fi plantați 1 160 000 
puieți rășinoase și 40 000 
puieți foioase.

extinderea a- 
lăudabile la 

comerciale și

Marin FLORESCU, 
tehnician silvic

ANUNȚ DE FAMILIE
SOȚUL ȘI ÎNTREAGA FAMILIE mulțumește celor care 

au luat parte ia înmormîntarea iubitei și neuitatei lor soție, 
mamă și bunică Matilda Anger de 71 ani.

CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI

organizează

CONCURS
pentru ocuparea a

• DOUA POSTURI VACANTE DE REVIZOR 
CUNTABIL PRINCIPAL

Condițiile de studii și stagiu sînt cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în ziua de 15 aprilie 
1974, ora 8.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la ser
viciul personal al C.C.P.

[rM 

I ** k
<D
a>

AWuxXerâ
PETRILA #

a

concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

— UN RESPONSABIL CANTINĂ
— 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 de responsabil cantină 
se preferă bărbat.

Informații suplimentare se pot obține 
zilnic între orele 7—14 de la serviciul per
sonal al exploatării.

LZINA ELECTRICĂ
PAROȘENI

impegat de mișcare C.F.R. 
manevrant 
acar C.F.R.
șef echipă întreținere C.F.R. (picher) 
meseriași întreținere căi ferate 
strungari

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

(Urmare din pag. 1)

obținut toate unitățile mi
niere cu o singură excepție, 
Exploatarea minieră Paroșeni. 
Această unitate a înregistrat 
rezultate slabe, putem spune, 
chiar nesatisfăcătoare. Ele se 
datoresc. în principal unor lip
suri de natură tehnică și or
ganizatorică ceea ce a făcut 
ca unitatea să nu-șî realizeze 
sarcinile lunii martie și să ră- 
mînă sub planul primului tri
mestru cu peste 3 000 tone. 
Cunosc situația liniei de front, 
puterea de mobilizare a colec
tivului de la mina Paroșeni 
și cred că va fi în măsură ca 
să încheie primul semestru 
cu sarcinile de plan realizate 
integral.

Aș dori să subliniez preocu
pările deosebite și realizările 
mult superioare pe care le-a 
obținut Unitatea de exploata
re a lemnului care în primul 
trimestru a obținut rezultate 
bune, fiind unitate fruntașă 
pe județ. Acest colectiv a reu
șit să-și realizeze toate sorti
mentele de plan și chiar să 
depășească sarcinile planifica
te. Demne de remarcat se fac 
rezultatele bune înregistrate 
de unitățile de transport din 
Valea Jiului, ca și preocupă
rile deosebite ale colectivelor

de muncă din unitățile de 
proiectare și cercetare.

ÎNTREBARE : Care a fost, 
după părerea dumneavoastră 
tovarășe secretar, dominan
ta activității de producție 
din primul trimestru ?

RĂSPUNS : Această activi
tate se remarcă printr-o mai 
bună pregătire a cifrelor de 
plan, a condițiilor pentru a- 
sigurarea a tot ce este necesar 
îndeplinirii și depășirii sar
cinilor la toți indicatorii. Țin 
însă să subliniez mobilizarea 
generală determinată de eve
nimentele politice de o excep
țională însemnătate pentru 
poporul nostru, eveniment ca
re domină acest an: a XXX-a 
aniversare a Eliberării și Con
gresul al XI-lea al partidului.

ÎNTREBARE : Făcînd re
ferire la modul cum s-au 
îndeplinit sarcinile de ex
tracție în cadrul unităților 
miniere, ce aprecieri puteți 
face ?

RĂSPUNS : Aș evidenția în 
mod deosebit preocuparea or
ganelor și organizațiilor de 
partid din aceste unități, a 
conducerilor administrative, 
■nclusiv a consiliului oameni-

SUCCESE DE PRESTIGIU
lor muncii și a biroului exe
cutiv al C.C.P. pentru aplica
rea măsurilor stabilite odată 
cu trecerea la noul program 
de lucru, măsuri care au a- 
vut efect imediat și principal 
realizarea ritmică a planului. 
Se poate spune că ritmicitatea 
nu mai este un fapt izolat, ci 
o caracteristică a modului 
cum se realizează sarcinile de 
plan în unitățile miniere. Rit
micitatea este, de altfel, o 
consecință firească a noului 
program de lucru care permi
te — prin zilele libere de sîm- 
bătă și duminică — îmbunătă
țirea lucrărilor de revizie și 
reparații atît pentru utilaje, 
agregate și mașini, cît și pen
tru lucrările miniere. Pe de 
altă parte, au fost, create con
diții pentru îmbunătățirea a- 
provizionării tuturor unități
lor, sectoarelor, a fiecărui loc 
de muncă în parte. Aceasta a 
condus și la crearea și stator
nicirea unei bune atmosfere 
de lucru, la creativitate în 
producție.

ÎNTREBARE : Vă referiți 
la inițiativele valoroase ca
re s-au extins și altele care

s-au născut în această pe
rioadă ?

RĂSPUNS : Da. In întrece
rea socialistă, ce se desfășoa
ră între unități și între for
mațiile de lucru s-au genera
lizat inițiativele valoroase, iar 
cu prilejul adunărilor genera
le ale oamenilor muncii s-au 
născut altele noi. Aș remarca 
inițiativa minerului Ion Sălă- 
jan de la Lupeni care vizea
ză permanentizarea unui nu
măr cît mai mare de noi an
gajați, ca și cea a minerului 
Gheorghe Durlă de la Uri
cani privind realizarea planu
lui fiecărei luni cu două zile 
mai devreme, preluată de 
Constantin Popa de la Vulcan. 
Aș ține să subliniez semnifi
cația inițiativelor minerești : 
ele sînt expresia hotărîrii co
lectivelor de a-și îndeplini e- 
xemplar și depăși sarcinile și 
angajamentele.

ÎNTREBARE : Aceasta fi
ind situația îndeplinirii pla
nului de producție, ce apre
cieri faceți la adresa activi
tății de investiții ?

ÎN ECONOMIA
RĂSPUNS : Și î'n acest do

meniu avem o situație, în ge
neral. bună. Toate șantierele 
din Valea Jiului au reușit 
să-și realizeze sarcinile de 
plan. Din cifrele preliminare 
apreciez că vom încheia, pe 
total municipiu, planul primu
lui trimestru în activitatea de 
investiții în jurul cifrei de 20,8 
la sută din planul anual. A- 
ceasta datorită rezultatelor 
bune obținute atît de unită
țile Centralei cărbunelui cît 
și de toate celelalte șantiere 
de construcții din municipiu, 
îndeosebi T.C.M.M. și Grupul 
11 de construcții al T.C.H.

ÎNTREBARE : Primul tri
mestru a însemnat și experi
ență. Ce învățăminte des
prindeți din activitatea des
fășurată și ce credeți că 
trebuie să se întreprindă în 
viitor pentru ca planul și 
angajamentele să fie înde
plinite ?

RĂSPUNS : Experiență am 
dobîndit încă de la finele a- 
nului trecut, după cele două 
luni de aplicare a noului pro
gram de lucru. Pot spune că

VĂII JIULUI
’ această experiență s-a mate

rializat în rezultatele pe care 
le-am evidențiat. Desigur, ex
periența primului trimestru 
și rezultatele obținute consti
tuie o garanție a dezvoltării 
învățămintelor pe care le-am 
dobîndit. Consider însă că a- 
vem încă suficiente rezerve 
pentru a ne îmbunătăți rezul
tatele, pentru a spori realiză
rile.

ÎNTREBARE : Care sini 
aceste rezerve ? Vă rog să 
concretizați.

RĂSPUNS: Mă refer la u- 
nitățile miniere unde în ulti
ma perioadă se constată o 
scădere a nivelurilor de pro
ducție. Este cazul minelor Pa
roșeni și Lonea, iar în unelt 
perioade și Petrila. Conside: 
că sectoarele care au unele 
greutăți trebuie să primească 
un mai mare ajutor din partea 
conducerilor unităților și a 
Centralei, a platformei de 
conducere din Valea Jiului. 
De asemenea, avem rezerve 
în numărul — de altfel în 
scădere — sectoarelor și for
mațiunilor de lucru ce nu-și

realizează planul ca și în sta
ționările produse de defecțiu
nile tehnice. Punerea în va
loare a acestor rezerve impli
că, după părerea mea, ridi
carea nivelului calitativ al ac
tivității de producție, crește
rea răspunderii fiecărui factor 
a fiecărui salariat față de sar 
cinile încredințate.

Avem rezerve de îmbunătt. 
țire a muncii și în activitate- 
de investiții. In acest dome 
niu se impun sporite ritmur 
le de execuție astfel ca s< 
mestrul I să fie înche
iat cu cel puțin 50 la sută re 
alizat din planul anual. Vo 
trebui realizate, de asemene: 
unele obiective de mai bun 
gospodărire a orașelor și loca 
lităților din municipiu. Pe d 
altă parte, va trebui acorda 
un sprijin substanțial uniți 
ților și întreprinderilor comei 
ciale care nu reușesc să-și ri 
alizeze ritmul sarcinilor.

Consider că deși în ceea c- 
privește întărirea discipline 
socialiste a muncii s-au obți 
nut rezultate remarcabile îi 
toate domeniile, la toate uni 
tățile, va trebui să muncim 
mai mult pentru a îmbunătăți 
utilizarea fondului de timp, 
pentru respectarea timpului 
de lucru, reducerea absențe
lor de toate felurile și — în

special — cele nemotivate, 
pentru reducerea fluctuației 
mai cu seamă în unitățile mi
niere, de exploatare a lemnu
lui și șantierele de construcții. 
O atenție deosebită va trebui 
acordată efectuării concediilor 
istfel ca ele să fie bine eșalo- 
late.

In ultima perioadă se con
tată unele tendințe de scăde- 
•e a normelor de producție la 
inele unități cum este cazul 
ninei Petrila, cel al exploată- 
ilor forestiere și chiar în 

șantierele de construcții. A- 
:estor practici trebuie să li 
ie pună capăt, iar organele și 
irganizațiile de partid, sindi- 
atele. conducerile administra- 
ive să militeze, continuu pen- 
ru asigurarea tuturor condi
cilor care să ducă la crește- 
•ea productivității muncii. 
Organele și organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
conducerile administrative cu
nosc căile pe care trebuie să 
acționeze pentru a îmbunătăți 
activitatea economică, a spori 
eficiența întregii munci, pen
tru a obține rezultate și mai 
bune, aș spune la nivelul eve
nimentelor deosebite din a- 
cest an : a XXX-a aniversare 
a Eliberării și Congresul al 
XI-lea al partidului nostru.
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încheierea dezbaterilor din cadrul
sesiunii anuale a Comisiei economice

a O.N.U. pentru Asia și
Extremul Orient

COLOMBO 1 — Corespon
dență de la Ion Puținelu : 
Dezbaterile generale din ca
drul sesiunii anuale a Comisiei 
economice a Națiunilor Unite 
pentru Asia și Extremul Ori
ent (E.C.A.F.E.) s-au încheiat 
printr-un consens general al 
delegațiilor participante de a 
se întreprinde măsuri urgen
te în vederea depășirii dificul
tăților economice actuale cu 
care sînt confruntate majori
tatea țărilor din zonă. Cei mai 
mulți dintre șefii celor 37 de 
delegații, care au luat cuvîn- 
tul. au exprimat opinia guver
nelor lor privind necesitatea 
adoptării, atît pe plan regional, 
cît și internațional, a unor mă
suri vizînd reducerea efectelor

crizei de energie și ale înrău
tățirii situației financiare a ță
rilor în curs de dezvoltare, ca 
urmare a deteriorării termeni
lor de schimb în raportuile 
lor comerciale cu statele indus
trializate.

Intr-un context mai larg, 
marea majoritate a participan- 
ților la dezbaterile generale au 
exprimat dorința țărilor lor de 
restructurare a relațiilor eco
nomice mondiale și reașezare 
a acestora pe baze echitabile, 
pentru a se asigura dezvolta
rea și progresul tuturor națiu
nilor, îndeosebi. a țărilor .. în 
curs de dezvoltare, în condiți
ile consolidării independenței 
lor politice, și economice.

ORIENTUL APROPIAT
• Declarațiile lui Yasser Arafat
• Vizita efectuată la Riad de șeful statului

liberian
• Ciocnirile dintre forțele israeliene și siriene 

de pe înălțimile Golan
BEIRUT 1 (Agerpres). — In

tr-o declarație transmisă de a- 
genția palestiniană de informa
ții „Wafa" și reluată de agen
ția France Presse, președinte
le Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a 
menționat că organismul pe 
care îl conduce a stabilit, în 
ultimul timp, „contacte inten
se cu țările arabe și, în speci
al, cu țările implicate în con
flictul din Orientul Apropiat, 
în interesul rezistenței pales
tiniene și în conformitate cu 
obiectivele tactice și strategice 
fixate prin rezoluțiile conferin
ței arabe la nivel înalt de la 
Alger". Scopul acestor consul
tări — a relevat Yasser Ara
fat — îl constituie „menține
rea solidarității arabe și sta
bilirea unei poziții comune si- 
riano-egipteano-palestiniene".

„In cursul contactelor noas
tre cu țările arabe — a adău
gat Yasser Arafat — am con
statat o identitate de vederi a- 
supra problemelor esențiale". 
Totodată, liderul O.E.P. a ară
tat că rezistența palestiniană 
nu a adoptat încă o hotărîre 
în legătură cu participarea ei 
la faza următoare a conferin
ței de pace de la Geneva asu
pra Orientului Apropiat.

Tolbert jr. Totodată, cele do
uă părți și-au reafirmat spri
jinul față de popoarele afri
cane care luptă pentru elibe
rarea teritoriilor lor de sub 
dominația colonialismului 
rasismului.

După convorbirile avute 
Riad, președintele Liberiei 
sosit într-o vizită oficială 
Tripoli.

Și

la
a 

la

DAMASC 1 (Agerpres). — Un 
comunicat militar dat publici
tății la Damasc informează că, 
luni, au continuat ciocnirile 
dintre forțele israeliene și si
riene de pe înălțimile Golan. 
Artileria siriană, se spune în 
comunicat, a deschis focul 
pentru a împiedica încercările 
forțelor israeliene de a-și con
solida pozițiile avansate din 
regiunea Golan.

TEL AVIV 1 (Agerpres1). — 
Forțele siriene au deschis, luni, 
foc de artilerie și de arme anti
tanc împotriva pozițiilor israe- 
liene de pe înălțimile Golan, 
a anunțat un purtător de cu- 
vînt-militar israelian, citat de 
agenția United Press Interna
tional. ,

RIAD 1 (Agerpres). — A- 
rabia Saudită și Liberia au 
subliniat necesitatea retragerii 
Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate și a recunoaș
terii drepturilor poporului pa
lestinian, în scopul instaurării 
unei păci juste în' Orientul A- 
propiat — se. arată în comu
nicatul publicat la încheierea 
vizitei efectuate la Riad de șe
ful statului liberian, William

Lucrările Conferinței pentru 
și cooperare

apelor, îmbunătățirea condiți
ilor mediului ambiant. în zone
le locuite, protecția naturii.

Un alt grup de domenii de 
cooperare se referă la utiliza
rea rațională a terenurilor și la 
protecția solurilor.

Lucrările de stabilire a do
meniilor de cooperare continuă, 
în spiritul acordului stabilit 
anterior cu privire la recunoaș-

securitate în Europa
GENEVA 1 (Agerpres). — In 

etapa actuală a lucrărilor celei 
de-a doua faze a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, reprezentanții țări
lor participante din subcomisia 
pentru cooperare în proble
mele' mediului înconjurător au 
ajuns la un acord preliminar 
asupra elementelor ce urmea
ză să fie incluse în documente
le finale privind principalele 
domenii de cooperare în proble
mele menționate : combaterea 
poluării atmosferei, protecția

terea protecției mediului în
conjurător ca una din sarcinile 
de importanță majoră pentru 
bunăstarea popoarelor și dez
voltarea economică a tuturor 
țărilor, a faptului că multe din 
problemele mediului înconju
rător. îndeosebi în Europa, nu 
pot fi rezolvate în mod efici
ent decît printr-o strînsă 
operare internațională.

Reuniunea Consiliului
co-

PARIS
Adunarea generală 

a Federației mondiale 
de studiere 
a viitorului

PARIS 1 — Corespon
dentul Agerpres, Paul Dia- 
conescu, transmite : La sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris a avut 
loc Adunarea generală a Fede
rației mondiale de studiere a 
viitorului, constituită pe baza 
„Declarației de la București" 
și aprobată în cadrul celei de-a 
treia conferințe mondiale. Ca 
președinte al federației a fost 
ales profesorul Johann Gal- 
tung. din Norvegia. Printre 
membrii Consiliului științific 
al Federației au fost aleși acad. 
Miron Constantinescu, Mircea 
Malița, membru corespondent 
al Academiei Republicii So
cialiste România, prof. dr. Pa
vel Apostol, conf. dr. Mihai 
Botez, secretarul Comitetului 
național român de studiere a 
viitorului. Ca vicepreședinte e- 
xecutiv al federației a fost re
ales Pavei Apostol.

A fost confirmată propune
rea de înființare, la București, 
a Centrului internațional de 
cercetări în metodologia stu
dierii viitorului.

O NOUĂ ȘEDINȚĂ A COMISIEI 
MILITARE DE ARMISTIȚIU DIN COREEA

PANMUNJON 1 (Agerpres).
— La Panmunjon a avut Ioc', 
la 1 aprilie, o nouă ședință a 
Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea. Cu acest prlej, con
ducătorul părții reprezentînd 
R.P.D. Coreeană a protestat e- 
nergic împotriva pătrunderii 
în repetate rînduri, în cursul 
lunii martie a.c., a unor avioa
ne de recunoaștere americane

în spațiul aerian al R.P.D. •Co
reene, în scopuri de spionaj, 
precum și împotriva unor gra
ve provocări militare comise 
în ultimele săptămîni de trupe
le sud-coreene în zona demi
litarizată. El a cerut încetarea 
imediată și evitarea repetării 
pe viitor a acțiunilor de acest 
fel, care duc la sporirea încor
dării în Coreea.

ministerial al Pieței comune
LUXEMBURG 1 (Agerpres). 

— Luni, a început la Luxem
burg o nouă sesiune a Consi
liului Ministerial al Pieței co
mune. Principalele probleme 
înscrise pe agenda sesiunii vi
zează intenția guvernului labu
rist de a cere renegocierea 
fundamentală a termenilor de 
aderare a Angliei la Piața co
mună și examinarea relațiilor 
dintre „cei nouă" și S.U.A.

Cuvîntul de deschidere a lu
crărilor a fost rostit de minis
trul afacerilor externe al R.F. 
Germania, Walter Scheel, care 
este și președinte în exercițiu 
al Consiliului Ministerial. 
Scheel a adresat colegilor săi 
un „apel presant" pentru a 
acționa în direcția îndepărtă
rii pericolului de dezintegrare 
a comunității. După ce a opi-

nat că problemele cu care es
te confruntată Piața comună 
nu suferă amînare, Scheel a 
subliniat necesitatea adoptării 
unor decizii susceptibile să 
contribuie la surmontarea 
stagnării în care se găsește 
C.E.E. El s-a pronunțat pentru 
măsuri urgente, în special în 
domeniul combaterii inflației.

A luat apoi cuvîntul minis
trul de externe britanic, Ja
mes Callaghan, care a prezen
tat cererile guvernului laburist 
cu privire la preconizata re- 
negociere a termenilor de ade
rare a Angliei.la Piața comună.

Ministrul britanic a avertizat 
că, „dacă renegocierile nu se 
vor solda cu rezultatele dorite 
de noi, nu ne vom considera 
legați prin obligațiile Tratatu
lui de aderare".

Discursul televizat al noului 
al Brazilieipreședinte

BRASILIA 1 (Agerpres). — 
In primul discurs televizat, 
rostit în calitate de nou șef al 
statului brazilian, Ernesto Gei- 
sel a relevat că guvernul său 
va depune toate eforturile în 
vederea continuării procesului 
de dezvoltare economică în ca
re este angajată țara și va ac-

ționa în vederea asigurării 
bunăstării în Brazilia.

Relevînd că pînă în prezent 
au fost realizate serioase pro
grese pe tărîmul economiei na
ționale, el-a arătat ,că este con- 

■ știent de faptul că mai există 
încă inegalități și chiar mize
rie în sînul unor categorii 
ciale.

CAPITALA CUBEI

so-

A

începerea convorbirilor 
oficiale dintre miniștrii 
afacerilor

României și
externe ai 
Cehoslovaciei

i

CIUDAD DE MEXICO 1 (A- 
gerpres). — In cadrul unei con
ferințe de presă, organizată la 
Ciudad de Mexico la întoarce
rea din vizita de trei zile în
treprinsă în Cuba, ministrul 
mexican al relațiilor externe, 
Emilio Rabasa, a declarat că 
runda de convorbiri purtate la 
Havana a vizat dezvoltarea și 
extinderea relațiilor bilaterale 
în domeniile comercial și cul
tural, precum și o trecere în 
revistă a situației politice inter-

re- 
au

PRAGA 1 — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : La Praga au început, 
luni, convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a_ 
flat în vizită oficială, și mi
nistrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek.

Cu această ocazie s-a efec
tuat un schimb larg de păreri 
cu privire la stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării rela
țiilor bilaterale româno-ceho- 
slovace și în legătură cu unele 
probleme internaționale actu
ale.

In timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere recipro
că, s-a apreciat cu satisfacție 
dezvoltarea cu succes a relați-

ilor reciproc avantajoase din
tre ambele țări.

★
In aceeași zi, ministrul ro

mân a depus coroane de flori 
la mormîntul Eroului Necu- 
noscut și mormîntul lui Ele
ment Gottwald de la Panteo
nul Eliberării 
colina Zizkov

Naționale de pe 
din Praga.
★
ministrul aface- 
al R.S. Ceho-

Luni seara, 
rilor externe 
slovace, Bohuslav Chnoupek, 
a oferit un dineu oficial în o- 
noarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socia
liste România. George Maco
vescu. In timpul dineului, ca
re s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, de caldă priete
nie. cei doi miniștri au rostit 
toasturi.

JAPONIA

Mitinguri desfășurate 
sub lozinca „Stop inflației"

TOKIO 1 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite: Peste 1 300 000 de 
cetățeni niponi au participat, 
duminică, la aproximativ 270 
de mitinguri desfășurate în 
diferite localități din Japonia 
sub lozinca „Stop inflației".

Adunarea centrală, la care 
au participat peste 250 000 de 
oameni ai muncii din Tokio 
și din prefecturile învecinate 
a avut loc în parcul Yoyogi 
din capitala niponă. Luînd

în legătură cu
1 (Agerpres). — Mi- 
externe al Greciei,

alcuvîntul, secretarul general 
Sohyo, Shogo Oki, a adresat 
participanților apelul de a 
sprijini greva generală pro
gramată de sindicate pentru 
săptămîna viitoare, în vederea 
satisfacerii revendicărilor for
mulate în cadrul campaniei 
de primăvară. El a precizat 
că la această grevă urmează 
să participe aproximativ 6,6 
milioane de oameni ai muncii 
niponi.

VENIND DIN R.P. CHI
NEZĂ, PREȘEDINTELE 
TANZANIEI, JULIUS NYE- 
RERE, a făcut o escală la 
Calcutta, unde a fost întîm- 
pinat de primul ministru 
Indira Gandhi și de alte o- 
ficialități indiene. Cu acest 
prilej, între președintele 
Nyerere și premierul Indira 
Gandhi au avut loc convor
biri, continuate, apoi, de mi
niștrii de externe ai celor 
două țări.

LA VIENA a luat sfîrșit 
reuniunea grupului de ex- 
perți al Organizației Țărilor 
Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.) însărcinat cu exa
minarea proiectului privind 
crearea unui fond special de 
sprijinire a țărilor în curs 
de dezvoltare afectate de 
sporirea prețurilor la petrol.

CU PESTE 50 LA SUTĂ 
au fost majorate tarifele :1a 
taximetre în orașul Rio de 
Janeiro, măsură luată în le
gătură cu creșterea continuă 
a prețurilor la benzină și u- 
leiuri. Un comunicat oficial 
precizează că, de Ia 1 aprilie, 
prețurile la benzină și car
buranți se majorează in me
die cu 32 la sută.

alegAtorii din pro
vincia AUSTRIACA SALZ
BURG. s-au prezentat la ur
ne pentru desemnarea celor 
36 de membri ai Adunării 
legislative locale.

Rezultatul alegerilor con
semnează următoarea repar
tiție: Partidul Populist — 
18 mandate (cîștigă trei), 
Partidul Socialist al cance
larului Bruno Kreisky — 13 
mandate (pierde două). Ce
lelalte cinci mandate au re
venit Partidului Liberai.

ȘEFUL STATULUI NIGE
RIAN, generalul Yakubu 
Gowon, a prezentat — in
tr-un discurs radiodifuzat — 
proiectul de buget al țării 
pe anul 1974 care totalizea
ză 4,7 miliarde dolari (sumă 
record). Principalele direcții 
de orientare a cheltuielilor 
guvernamentale urmează a 
fi dezvoltarea agriculturii și 
modernizarea sistemului e- 
ducativ.

ATENA 
nistrul de 
Spyridon Tștgnes, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că politica țării sale tin
de să găsească o soluție pașni
că a problemei cipriote, care 
să garanteze independența, su
veranitatea și caracterul unitar 
al Ciprului, în conformitate cu 
declarația secretarului general 
al O.N.U. făcută în 1968, la în
ceputul convorbirilor dintre 
cele două comunități cipriote 
și care a fost acceptată de păr
țile interesate, transmite agen
ția -A.N.A. .In acest scop, a spus

Tetenes, guvernul grec „va 
continua să sprijine procedu
ra convorbirilor dintre cele do
uă comunități și nu va pre
cupeți nici un efort pentru ca 
aceste tratative să-și atingă 
scopul, ca singur mijloc care 
poate asigura o viață calmă și 
liniștită în insulă".

Ministrul grec a menționat, 
pe de altă parte, că guvernul 
de la Atena a înregistrat cu sa
tisfacție apelul adresat de pre
ședintele Makarios tuturor or
ganizațiilor ilegale din Cipru 
de a trece la dizolvarea lor și 
depunerea armelor.

naționale, Emilio Rabasa a 
levat, în acest context, că 
fost abordate și unele chestiuni 
privind participarea și activi
tatea delegațiilor Mexicului și 
Cubei la apropiatele lucrări 
ale sesiunii extraordinare a 
O.N.U. șj ale reuniunii de la 
Alger vizînd un plan general 
de acțiune, al țărilor nealini
ate.

In ceea ce privește reintegra
rea Cubei în O.S.A., el a de
clarat, potrivit agenției Pren- 
sa Latina, că în cursul vizitei 
la Havana, a fost informat o- 
ficial că Republica Cuba nu 
dorește revenirea în această 
organizație și ca atare,"Mexi
cul va sprijini pozițiile juste 
ale Cubei în materie de politi
că latino-americană, în afara 
Organizației Statelor America
ne.

I-

Luptele din

Congresul Uniunii 
Naționale a Femeilor 

Algeriene
ALGER 1 — Corespondentul 

Agerpres, Mircea S. Ionescu, 
transmite : Șeful statului alge- 
rian, Houari Boumediene, a 
deschis, luni, intr-un cadru fes
tiv, ia „Palatul Națiunilor" din 
Alger, lucrările celui de-al 
treilea Congres al Uniunii Na
ționale a Femeilor Algeriene, 
la care participă delegate re- 
prezentînd toate regiunile ad
ministrative ale țării. La lucră
ri iau parte, de asemenea, ca 
invitate delegații ale unor or
ganizații de femei din circa 30 
de țări de pe toate continente
le lumii. Delegația Consiliului 
Național al Femeilor din țara 
noastră este condusă de Ma
ria Ciocan, secretară a Consi
liului.

PNOM PENH (1 Agerpres;. 
— In jurul fostei capitale re
gale Oudong, eliberată, la 18 
martie, de forțele patriotice 
khmere, continuă să se dea 
lupte grele. Deși șeful admi
nistrației de la Pnom Penh, 
Lon Noi, a ordonat trupelor 
sale să recucerească orașul cu 
orice preț, toate tentativele au 
rămas fără rezultat. Forțele 
patriotice au trecut în contra
ofensivă, reușind să îndepărte
ze inamicul din localitatea 
Kompong Luong, situată la 5 
kilometri est de Oudong.

Noi condamnări la moarte 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 1 (A- 
gerpres). — Consiliul juridic 
de război. întrunit în localita
tea chiliană Osorno — relatea
ză agenția Inter Press Service 
— a dezbătut procesul intentat 
împotriva mai multor membri

Cambodgia

ai Partidului Socialist dizolvat 
de autoritățile militare în ur
ma loviturii de stat de la 11 
septembrie 1973.

Potrivit agenției T.A.S.S.. doi 
dintre cei judecați — Juan 
Bassay și Renato Ivernici, foști 
conducători ai organizației lo
cale a Partidului Socialist — 
au fost condamnați la moarte.

MARȚI, 2 APRILIE

Pe de altă parte, situația es
te extrem de critică la Kam- 
pot, al doilea oraș ca mărime 
al țării. Patrioții au atacat, du
minică. pozițiile inamice de pe 
căile de acces din sudul și ves
tul orașului. Comandamentul 
de la Pnom Penh a fost nevoit 
să ja măsuri urgente pentru 
a-și salva trupele din garni
zoana Kampot, aflate în în
cercuirea patrioților de peste 
o lună.

Pe căile de acces spre Pnom 
Penh, patrioții au atacat po
ziții ale inamicului la Prekam- 
pil și Preak Luong, la numai 
8 kilometri de capitală.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Cidul; Republica: Nun
ta; LONEA — Minerul: Sal- 
cîmul liliachiu; ANINOASA: 
Bărbații; VULCAN: Eglan
tine; LUPENI — Cultural: 
Omul din La Mancha.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9,20 Orches
tra „Plaiurile Bistriței" din 
Bacău; 10,00 Buletin de știri; 
10,10 Șlagăre de Elly Ro
man; 10,30 Litera și spiritul

legii; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Program de marșuri; 
11.20 Muzică ușoară; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,35 
Coruri și dansuri din opere; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Re
vista șlagărelor; 14,00 Bule
tin de știri; 14,05 Varietăți 
muzicale; 14.40 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Clubul adolescenților; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Cîn- 
tecele noastre; 16,25 Memoria 
pămîntului românesc; 17,00 
Buletin de știri; 17,15 Radio- 
cabinet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Muzică populară; 20,30 
Radioancheta economică, 
20,40 Muzică pe adresa dum
neavoastră; 22,00 Radiojur
nal;. 22,30 Bijuterii muzicale; 
23,00—5,00 Estrada nocturnă.

Teleșcoală.

9.00 Matematică. (Consulta
ții pentru elevii clasei 
a VIII-a).
Ecuații de gradul II (I).

9,15 Botanică. (Clasa a V-a) 
Floarea-soarelui.

9,25 Fizică (anul III). Fasci
cole de ioni. Plasma.

9,45 Geografie (Clasa a V-a). 
Fenomene carstice.

10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 86 (reluare).

10,30 Curs de limbă france
ză. Lecția 86 (reluare).

11,00 Biblioteca pentru toți. 
Alexandru Macedonski.

11,45 Pagini din „Albumul 
duminical".

17.30 Telex.

17.35 Curs de limbă rusă. 
Lecția 85.

18,05 Curs de limbă engleză. 
Lecția 84.

18.35 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură.

19,20 1 001 de seri. Bugs Bun- 
ny și prietenii săi.

19.30 Telejurnal.

20,00 Revista economică TV.

20.30 Publicitate.

20.35 Seară de teatru. Ciclul 
Oameni de seamă ai 
zilelor noastre. Perso

nalitate pentru con
curs. De Corneliu Mar- 
cu. Lucrare distinsă cu 
premiul I la Concursul 
de scenarii Radio-TV 
ediția 1973.

21,40 Surprize pe micul e- 
cran.

22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de
ieri :

Maximele: Petroșani 10
grade; Paring 3 grade.

Minimele: Petroșani 2
grade. Paring — 4 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general instabilă cu cer va
riabil mai mult acoperit. 
Vîntul va sufla moderat pre- 
zentînd unele intensificări 
din sectorul sudic.

Redacția și administrația ziarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

TRADIȚIONALA EXPO
ZIȚIE INTERNAȚIONALA 
DE TURISM ȘI VACANȚE, 
organizată în fiecare primă
vară în localitatea turistică 
austriacă Innsbruck, a be
neficiat. și în acest an. de o 
largă participare a firmelor 
din Austria și din diferite 
alte țări.

UNELE DINTRE CELE 
MAI VECHI ȘI CUNOSCU
TE COMITATE DIN MA
REA BRITANIE, ale căror 
„granițe" au rămas neschim
bate timp de aproape un mi
leniu, au dispărut de pe 
harta administrativă a țării, 
ca urmare a intrării în vi
goare. de la 1 aprilie, a le
gii privind administrația lo
cală. adoptată în 
tre ele figurează 
Cumberland și 
land.

1972. Prin- 
Rutland.

Westmore-

Datele transmise de sonda spațială 
„Mariner-10“

PASADENA 1 (Agerpres). — 
Datele transmise de sonda spa
țială „Mariner-10“ au dezvăluit 
existența pe o orbită în jurul 
planetei Mercur a unui obiect 
necunoscut, care ar putea fi un 
satelit natural ori un meteorit 
în captivitate temporară — in
formează experții Centrului 
spațial de la Pasadena. Potrivit 
calculelor preliminare, miste
riosul obiect — în cazul în ca
re se va dovedi că este vorba 
de un satelit acesta va fi al

33-lea din sistemul solar — are 
diametrul de 26 km și evoluea
ză la 24 000 km. altitudine de 
suprafața planetei, deasupra 
zonei ecuatoriale cu viteza de 
16 000 km la oră. în următoa
rele 24 de ore. camerele de 
luat vederi ale sondei spația
le, care au fost scoase din uz 
pentru moment ca urmare a 
unei pierderi neașteptate de e- 

• nergie, vor fi puse din nou în 
funcțiune pentru a se verifica 
exactitatea datelor obținute.

Faptul divers pe glob
Un studiu 
al O.M.S.

Intr-un studiu publicot la 
Geneva de Organizația Mon
dială a Sănătății se arată că 
decalajul dintre media de 
vîrstă a bărbaților și femeilor 
în țările europene tinde să se 
reducă. Această tendință, care 
se poate constata cu ușurință 
la persoanele între 45 și 54 de 
ani, se datorează scurtării du
ratei medii a vieții femeilor, 
care, pe lingă unele activități 
și obiceiuri împrumutate de la 
bărbați, cum sînt efectuarea 
unor munci grele, fumatul etc., 
depun și o serie de eforturi 
suplimentare în cadrul famili
ei. In document se menționea
ză, între altele, faptul că per
soanele căsătorite trăiesc mai 
mult decît cele celibatare.

Studiul precizează că 50 la 
sută din decese se datorează,

în prezent, bolilor cardiovascu
lare și 20 la sută diferitelor 
forme de cancer.

Furtună însoțită 
de ploaie și zăpadă

O violentă furtună, însoțită 
de ploaie și zăpadă, s-a abă
tut asupra Insulelor Cana
re, afectînd în mod deosebit 
orașul Santa Cruz. S-a format 
un strat de zăpadă care pe 
alocuri a depășit înălțimea de 
doi metri. Aeroportul orașului 
a fost închis.

O asemenea furtună și ză
padă este cu totul neobișnui
tă pentru Insulele Canare, care 
beneficiază, chiar iarna, de o 
climă blîndă.

„Cel mai mic copil 
din lume“

„Cel mai mic copil din lume" 
- Karina Badura, din Swieto-

chlowice, voievodatul Katowice, 
Polonia, a împlinit doi ani și 
jumătate. La naștere, ea a cîn- 
tărit doar 450 de grame, iar 
cazul ei a rămas, pînă în pre
zent, unic pe scară mondială.

Vulcanul
Mount Ngauruhoe 

și-a reluat 
activitatea

Vulcanul Mount Ngauruhoe, 
situat în partea de nord a Noii 
Zeelande, și-a reluat activi
tatea. Erupția, considerată cea 
mai violentă din ultimii 20 de 
ani, a fost însoțită de puter
nice explozii și cutremure re
simțite în regiunea din apro
pierea vulcanului. Forța vulca
nului este ilustrată și de fap
tul că bucăți de stîncă uriașe, 
dintre care una măsurînd 213 
metri lungime, au fost proiec
tate în atmosferă.
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