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Aniversarea a 25 de ani de 
la crearea Organizației pio
nierilor din (ara noastră a 
fost marcată, printre alte 
manifestări închinate acestui 
eveniment, și de simpozionul 
pe tema „Tradiții ale mișcă
rii de copii și tineret din ju
dețul Hunedoara" organizat 
duminică, în orașul Vulcan.

Alegerea acestui centru 
minier ca loc de desfășurare 
a simpozionului, initial de 
Consiliul fudefean al Organi
zației pionierilor, Inspectora
tul școlar al judefului Hune
doara și Comitetul județean 
al U.T.C. are o semnificație 
deosebită. Pentru că, așa 
cum se desprinde din docu
mentele de arhivă, „in anul 
1929, la Școala primară din

Sakina

AL COMITETULUI MUNICIPAL PETKAHI AL PCI SI Al CONSILIULUI MIA! MUNICIPAL

Legătura strlnsâ cu producția,
cu vlaga colectivelor de munco

cerința prioritară a
luvâfămintului politico-ideologic

VASILE OROS,
secretar al Comitetului municipal de partid

îmbogățirea continuă a pre
gătirii politico-ideologice a 
membrilor de partid, a tinere
tului și a tuturor oamenilor 
muncii presupune însușirea 
temeinică a documentelor de 
partid, urmărind în esență 
dezvoltarea gindirii politice, 
creșterea conștiinței socialiste 
a comuniștilor și tuturor celor 
ce muncesc, a responsabilității 
lor în îndeplinirea hotărîrilor 
și directivelor partidului, a 
obligațiilor profesionale și ob
ștești.

Pornind de la recomandări
le secretariatului C.C. al 
P.C.R., comitetul municipal 
de partid a stabilit din timp 
măsuri concrete menite să a- 
sigure atît organizarea cores
punzătoare a învățămîntului 
în întregul său sistem, cît și 
desfășurarea unei activități 
optime, calitative și eficiente 
în toate cursurile și cercurile. 
Dezbaterea unor teme din in
vățămintul de partid în adu
nările generale — modalitate 
nouă de desfășurare a pregă
tirii politico-ideologice adop
tată în acest an de studiu '— 
sporește autoritatea învăță
mîntului și răspunderea birou
rilor organizațiilor de bază 
pentru conducerea și desfă
șurarea studiului ideologic.

Se poate afirma că majori
tatea organelor și organiza
țiilor de partid din municipiu

au înțeles cum trebuie să se 
desfășoare invățămintul de 
partid in cadrul adunărilor 
generale. în centrul învățămîn- 
tului de partid, politic U.Ț.C. 
și al propagandei prin confe
rințe stă studierea probleme
lor de bază ale actualei etape, 
sarcinile ce decurg pentru 
fiecare unitate și colectiv de 
muncă, din documentele și 
hotăririle conducerii partidu
lui și statului, din cuvîntările 
și articolele secretarului gene
ral al 
Nicolae 
privesc 
tivității

partidului, tovarășul 
Ceaușescu, sarcini ce 
creșterea eficienței ac- 
economice, perfecțio

narea conducerii și organizării
vieții sociale, îmbunătățirea
cadrului organizatoric de par
ticipare largă și efectivă a
maselor la conducerea econo
miei, a întregii vieți sociale.

Este pozitiv faptul că s-a 
acordat o atenție mai mare 
stabilirii profilului cursurilor 
și cercurilor, întocmirii pro
gramului de studiu pe baza 
recomandărilor de teme orien
tative, astfel îneît acestea să 
răspundă necesităților și pro
blemelor fiecărei organizații 
și fiecărui colectiv de muncă. 
Se remarcă. în acest sens, pre
ocuparea bună a organelor oră
șenești de partid Vulcan și Lu- 
peni. a comitetelor de partid 
din complexul C.F.R., I.U.M.P., 
C.C.P.. exploatările miniere 
Uricani, Aninoasa, Petrila,

I. F. A. Vîscoza, I.C.P.M.C., 
P.T.T.R., Institutul de mine 
ea și din școlile generale și 
licee.

în general se poate vorbi de 
o creștere a competenței și in
teresului ce caracterizează dez
baterile pentru soluționarea 
multiplelor probleme social- 
economice și obștești, de o 
combativitate sporită față de 
diverse manifestări negative 
în muncă, viața de organizație, 
în societate și familie.

Relevînd preocuparea și 
răspunderea organelor și or
ganizațiilor 
organizarea 
tivității din 
mîntului 
precum și interesul manifes
tat pentru îmbunătățirea con
ținutului de idei și eficienței 
învățămîntului în contextul 
întregii munci politice de 
partid, trebuie să ne îndrep
tăm atenția și asupra unor ne
ajunsuri și deficiențe ce se 
mai manifestă,, asupra măsuri
lor necesare pentru a le li
chida.

O primă deficiență o consti
tuie insuficienta clarificare a 
unor probleme legate de orga
nizarea cursurilor și cercuri
lor. Deși pe ansamblul muni
cipiului structura pe profil a 
cursurilor este corespunzătoa
re, la nivelul unor localități

de partid pentru 
și conducerea ac- 
sistemul învăță- 
politico-ideologic,

(Continuare în pag. a 3-a)

Abatajul va produce
cu două zile
Atacat și terminat în cursul 

unei singure zile, contrasuito- 
rul săpat pentru pregătirea u- 
nei noi felii la abatajul ca
meră nr. 5, sectorul I al mi
nei Aninoasa a reprezentat un 
nou prilej de satisfacție pen
tru ortacii brigadierului Eu
gen Bodnar: reducerea ter
menului de execuție a acestei 
lucrări de la trei schimburi, 
cit fusese prevăzut, la numai 
două.

Această realizare reprezintă

Ordinea, disciplina - condiții primordiale
ale îndeplinirii sarcinilor de plan

Pontajui o simplă verificare
a prezenței la lucru ?

Prestigioasă 
manifestare 

închinată
Mișcării 

de cop ii 
și tineret 

din județul 
Hunedoara

Zestrea tehnică a unităților 
miniere din Valea Jiului 
continuă să crească zi de zi. 
Au apărut complexe de tă
iere și susținere mecaniza
tă, combine pentru lucrările 
de pregătire, cărucioare de 
perforat, mașini de încărcat 
etc. Dotarea tehnică a cres
cut și crește în continuare în 
ritm susținut, dar pîrghia de 
acționare, „sufletul" acestor 
mașini rămîne în continuare 
tot OMUL. Iată de ce o con
diție esențială a folosirii e- 
ficiente a dotării, valabilă 
indiferent de gradul de me
canizare atins, este asigura 
rea securității depline a o- 
mului. Pentru a fi îndeplini 
tă această cerință, se impune 
respectarea cu strictețe a le 
gilor și normelor stabilite, 
o atitudine fermă împotriva 
abaterilor săvîrșite și, mai a- 
les, un proces continuu de e- 
ducare a tuturor muncitori
lor pentru a înțelege că res
pectarea normelor de protec
ție a muncii trebuie asigura
tă și pentru că o impune

legea, dar mai ales pentru 
că este o necesitate obiecti
vă. Trebuie să se Înțeleagă 
foarte bine că procesul de 
producție se poate desfășura 
cu eficiență ridicată în con
dițiile respectării normelor 
de protecție.

Din păcate, își face loc. 
uneori. în gindirea unor ca
dre tehnice care nu de puți
ne ori ocupă și funcții de 
conducere, ideea că odată cu 
creșterea producției și a e- 
fectivelor da salariati creș
te și numărul accidentelor 
de muncă.

Practica dovedește însă că 
icolo unde există preocupa
re și unde atenția acordată 
respectării tuturor normelor 
de protecție a muncii se si
tuează pc un crini loc, rezul
tatele obținute în procesul 
de producție sînt superioare 
sarcinilor stabilite.

O analiză succintă la două

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

reeditată zilnic 
mină, de la un

O scenă
la fiecare

altul al Văii Jiului : 
asupra unei mese, 
față cărțile de pon- 
de oameni discută. 
Cuvintele sînt pu

capăt la 
aplecați 
avînd în 
taj, zeci 
aprins.
ține, așa cum e firesc între 
oameni cu practică îndelun
gată în meserie, timpul ne- 
admițînd întîrzieri. Este orn 
pontajului, moment care 
semnifică practic începerea 
lucrului, prima luare de 
contact a oamenilor cu locu
rile de muncă pînă la care 
mai au un drum de parcurs, 
cu sarcinile ce le revin în 
ziua respectivă.

Activitate de natură infor
mațională a cărei importan
ță nu poate fi contestată, 
pontajui se desfășoară con
form unei practici suficient 
de bine cunoscute. Evidența 
prezenței personalului este 
însoțită de o informare suc
cintă asupra situației locuri
lor de muncă. Rezolvă pon
tajui efectuat înaintea schim
bului în condiții mulțumi-

toare problema programării 
operative a lucrărilor ce ur
mează să se execute la locu
rile de muncă ? Informarea 
muncitorilor este suficientă 
pentru a permite pregătirea 
lucrului în funcție de situația 
de moment a fronturilor de 
lucru ? Sînt doar două în
trebări cărora le-am căutat 
răspuns în timpul efectuării 
pontajului schimbului II, la 
mina Petrila.

Ora 13,10. In cadrul secto
rului I 
minat, 
reține 
citorii,
re Păduraru, 
nier principal. în cele cîte- 
va minute în care discut cu 
schimbul, transmit lucrările 
cu caracter deosebit ce ur
mează a fi executate".

La sectorul III pontajui 
continuă. Se face doar evi
dența celor eîțiva muncitori

pontajui a fost ter- 
„Caut 
prea
ne

să evit 
mult 
spune 

maistru

<ie a 
înun- 

Ste- 
mi-

Bujor BOGDAN
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Luni, 8 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe publicista egipteană 
Sakina El Sadat, șefa secției 
externe a revistei ilustrate 
„Al Mousawar", redactor-șef 
adjunct al revistei pentru fe
mei „Ilawwa".

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Publicista egipteană a arătat 
că îi revine plăcuta însărci
nare de a transmite tovară
șului Nicolae Ceaușescu,' tova
rășei Elena Ceaușescu, un me
saj de deosebită prietenie și 
simpatie din partea președin
telui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Ei Sadat, și a soției 
sale. Djihan Sadat.

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, 
în numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, un salut 
cordial și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire pre
ședintelui Anwar El Sadat și 
soției sale.

In cursul convorbirii, care 
a avut loc apoi, publicista Sa
kina El Sadat a relevat rolul 
important pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a avut și 
îl are pentru realizarea des
tinderii în Orientul Mijlociu, 
acțiunile sale în acest sens 
fiind apreciate ca acțiunile 
sincere ale unui prieten al 
poporului egiptean și al ce
lorlalte popoare arabe, ca o 
contribuție reală în direcția 
instaurării unei păci drepte 
și trainice în această parte a

lumii. Iată de ce, a spus pu
blicista egipteană, alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
ca președinte al Republicii So
cialiste România a fost pri
mită cu multă satisfacție in 
Egipt și de ceilalți prieteni 
arabi.

Felicitînd călduros pe secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, Sakina El 
Sadat a urat președintelui 
Nicolae Ceaușescu noi succi e 
în activitatea sa de mare răs
pundere pusă în slujba pros
perității continue a României 
socialiste și a poporului ro
mân.

Evocînd convorbirile deose
bit de cordiale pe care le-a 
avut, acum doi ani, la Cairo, 
cu președintele Anwar El Sa
dat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat cu satis
facție faptul că înțelegerile 
și acordurile convenite cu a- 
cest prilej se înfăptuiesc în 
bune condițiuni. A fost expri
mată dorința României socia
liste, a poporului român, de a 
extinde conlucrarea multilate
rală dintre cele două țări și 
popoare.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a răspuns 
la unele întrebări ale publi
cistei egiptene privind poziția 
României față de situația din 
Orientul Mijlociu, evoluția re
lațiilor româno-egiptene, pre
cum și în legătură cu expe
riența țării noastre în con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în do
meniul lărgirii continue a co< 
laborării economice interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă
cordialitate.

Vulcan exista un grup de 50 
copii între 11 și 15 ani con
duși de organizația partidu
lui comunist. Cercetați de 
organele de siguranță, la co
pii s-au găsit poezii cu ca
racter revoluționar, insigne 
și bucafi de pinză roșie".

Reunind pionieri și coman
danți instructori din întregul 
judef, simpozionul s-a desfă
șurat pe trei sec fii unde au 
fost prezentate numeroase 
comunicări între care „Tra
dițiile progresiste ale mișcă
rii de copii și tineret din ju
dețul nostru", „P.C.R., con
ducătorul și îndrumătorul or
ganizațiilor de tineret și co
pii"; „Pionieria hunedoreană 
la cea de-a XXV-a aniversa
re".

Dintre pionierii din Valea 
Jiului care și-au adus o evi
dentă contribuție la deslășu- 
tarea simpozionului, prezen- 
tînd materiale și comunicări, 
se numără Viorica Barbu, co- 
mandanta Organizației oră
șenești a pionierilor Vulcan, 
Felicia Negrul, Laurette Klei- 
bel, Angelica Badea și Rodi- 
ca Cotoroiu, de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani, Mino- 
dora Marchidan de la Școala 
generală nr. 6 Petrila, Daniel 
Chiceanu de la Școala gene
rală nr. 4 Vulcan ș.a.

Deosebit de sugestive și 
bine documentate au fost co
municările referitoare la tra
dițiile de luptă ale tineretu
lui din Valea Jiului, la înfi
ințarea primelor detașamente 
de pionieri și la activitatea 
desfășurată de-a lungul celor 
25 de ani de pionierie, con
semnate în întregime pe ba
za cercetărilor de arhivă.

I

I c. HOGMAN
Constantin DĂNILĂ 

tehnician, E.M. Aninoasa

mai devreme

un șantier de primăvaraFIECARE ORAȘ

un prim pas spre îndeplinirea 
angajamentului ce și l-au a- 
sumat acești vrednici mineri: 
reducerea cu două zile a ter
menului de execuție a preaba- 
tajului transversal, astfel ca 
după numai 8 zile de la înce
perea lucrărilor pregătitoare, 
să poată fi atacate cele două 
camere sub coperiș.

Prin devansarea termenului 
de execuție a pregătirilor se 
va realiza o producție supli
mentară de peste 400 tone de 
cărbune.
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I

J5 Florile" rare din cartierul Aeroport
Duminică. Soarele de la ora 

10 se „hirjonea" cu citeva pa
ravane de nori străvezii, ce vo
iau să-l acopere cu tot dina
dinsul. Dar în cele dirt urmă, 
sulițele primăvăratice ale as
trului solar au biruit, scăldînd 
într-o lumină binefăcătoare 
cartierul Aeroport, înfătișîndu-i 
blocurile ca pe niște bibelouri 
etalate aici, pe „raftul" cel 
mai de jos al Parîngului.

împreună cu reprezentanți ai 
consiliului popular municipal 
.am descins de-a lungul și de-a 
latul acestui micro-oraș al Pe- 
troșaniului spre a trece în re
vistă ce s-a făcut și ce mai 
trebuie întreprins pentru a se 
obține o cît mai plăcută am
biantă edilitar-gospodărească.

Pînă pe strada Unirii am în- 
tîlnit o acalmie duminicală, de 
promenadă. Aici însă, la blocul 
nr. 14 animația.ne-a atras aten
ția. Locatarii amenajau spațiul 
verde din fata blocului. Pre
ședintele de bloc, Nicolae Con- 
draschi, ne-a spus :

— Deși la celelalte blocuri 
n-am văzut nici o mișcare, noi, 
cei care am fost pe-acasă, am 
ieșit la treabă. Toți sînt ini
moși cînd e vorba să nu ră- 
mînem în urmă cu înfrumuseța
rea împrejurimilor casei noas
tre...

. Ne-a schițat planul acțiunii. 
Intre timp, cu furtunul stropea 
rondurile proaspăt săpate și 
spațiul însămîntat cu iarbă. A 
tinut să notăm numele celor 
pe care i-am găsit la această 
acțiune printre care, în primul

rlnd, pe vicepreședinta blocu
lui Ecaterina Luca, pe locatarii 
Nicodim Burz, Ion Lup, Emilia 
Nuțu, Triton Oancea și Ion La- 
zăr. „Buni și harnici oameni — 
a conchis președintele — să 
scrieți despre ei, că merită".

Bucuria de a mai întîlni și 
alte grupuri de locatari la ac
țiune, în continuare, la alte 
blocuri — mai ales că în mul
te locuri se simte în mod im
perios necesitatea mîinilor bu
nilor gospodari — nu am mal 
avut-o. Spre strada Viitorului, 
cum am trecut de microcom
plex, gunoaiele și hîrtiile se 
dezlăntuiau nestingherite In
tr-un dans persiflant. Persiflant 
pentru ochii celor care trec pe 
aici dar nu și pentru cei care 
trăiesc în preajmă.

Intre blocurile 49—45 dezor
dinea și gunoaiele sînt „Ia ele 
acasă". La un moment dat, 
chiar sub ochii noștri, de un
deva de la un etaj al blocului 
45, au căzut niște reziduuri. Și

asta la eîțiva pași de recipienții 
instalați tocmai pentru acest 
scop. De fapt, dintr-un aseme
nea recipient împrejmuit, lingă 
care zăceau gunoaiele pe ală
turi a ieșit curioasă o „rîmătoa- 
re“ continuîndu-și nestingherită 
„investigațiile"...

— ■ Cea mai mare parte din 
vina acestor stări de lucruri o 
poartă lipsa de responsabili'ate . 
civică a acestor oameni care 
locuiesc aici, spunea tovarășul 
Ion Șodolescu, de la serviciul 
gospodăresc al consiliului 
popular municipal.

Pe strada Independentei s-a 
făcut „din nou lumină" : am 
mai întllnit eîțiva gospodari a- 
menajînd, în fata blocului spa
țiul verde. Atunci ne-a venit 
în gînd proverbul cu acele 
flori singuratice care nu fac o 
primăvară întreagă, și am făcut 
o comparație : într-un singur 
cartier se găsesc gospodari și 
„gospodari"...

Ion LICIU

Gospodarii harpiei nu aș
teaptă îndemnul altora. 
Drept dovadă la blocul nr. 
14 de pe strada Unirii (Ae
roport — Petroșani) dis de 
dimineață a început curăți
rea și amenajarea zonei 
verzi.

In ziarul
de azi:

Victorie in deplasare : 
F. C. Argeș - Jiul 0-2.

0 O nouă campioană națio
nală din Valea Jiului : 
Lenuța Brădățean.

• Alte NOTE, INFORMAȚII 
, din activitatea sportivă.

(pagina a 2-a)

• Comuniștii preocupați zi 
de zi de îmbunătățirea 
aprovizionării locurilor de 
muncă.

(pagina a 3-a)

Tot noi ne vom bucura

de florile și verdeața din jur...
Și aleile și zonele verzi din 

Petrila au cunoscut o animație 
deosebită. Locuitorii blocurilor 
din cartierele „7 Noiembrie" și 
„8 Martie", Înarmați cu lopeți. 
greble, hirlețe au ieșit cu mic

cu mare, pentru a contribui la 
ampla acțiune de interes civic

I. ȚABREA

(Continuare în pag. a 3-a)
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ACȚIUNE 
GOSPODĂREASCA

Cetățenii din cir
cumscripția electora
lă nr. 57 Iscroni (de
putat Miron Valerian 
Rădoi) au efectuat zi
lele acestea pe o por
țiune de peste 1 km 
pe strada Cătănești 
lucrări de reparații a 
drumului carosabil, 
nîvelînd gropile ră
mase de la lucrările 
de aducțiune ale unui 
canal colector. Dintre 
participanții la aceas
tă acțiune gospodă
rească s-au remarcat 
Petru C'ătană, Ion U- 
recheatu, Puiu, Gîr- 
joabă, Vasile Ure
cheata s. a.

„PLACE-MI MIE 
VESELIA"

Sîmbătă. de la Ora 
20, orchestra „Doina Il
fovului" din București 
va prezenta în sala Ca
sei de cultură din Pe
troșani Un concert de 
muzică populară inti
tulat „Place-mi mie ve
selia". Dintre soliștii 
ce susțin acest specta
col amintim pe Ileana 
Constantinescu, Ana 
Munteanu, Emil Ga- 
vriș, Ștefania Stere, E- 
lisabeta Ticu. La reuși- 

spectacolului își va 
concursul 
actor de
Stroe.

ta 
da 
tul 
N.

cunoscu- 
coniedie

IN AC-FRUNTAȘI
TIUNEA PATRIOTI

CA

Pionierii detașa
mentului clasei a V-a

tovarășa profe- 
Rozalia Filip- 

s-au achitat în
de sarcinile ce 

revenit în ac-

de la Școala generală 
nr. 6 Petrila, avînd co
mandant — instructor 
Pe 
soară 
pini, 
tegral 
le-au
țiunea patriotică pen
tru amenajarea tabe
rei pionierilor de la 
Valea de Pești.

In cadrul acestei ac
țiuni s-au colectat de
șeuri textile, macula
tură și ambalaje de 
sticlă care au fost va
lorificate.

EXCURSIE
DOCUMENTARĂ

Un grup de 30 elevi 
din anul I B de la 
Liceul din Petroșani, 
condus de profesorul 
diriginte Nicolae Cher- 
ciu, a plecat ieri în- 
tr-o excursie documen-

încheierea reuniunii Comi
tetului internațional al o- 
piniei publice pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa.

• întrevederea dintre minis
trul afacerilor externe al 
României și secretarul ge
neral al O.N.U.

• Vizita delegației U.G.S.R. 
în Turcia.

(pagina a 4-a)

tară de două zile în ța
ră.

Cu acest prilej tinerii 
excursioniști vor stră
bate ruta Tg. Jiu — 
Motru — Drobeta 
Turnu Severin — Por
țile de Fier — Orșova 
— Cazane — Hercula- 
ne — Caransebeș — 
Hațeg — Petroșani.

Jiului este de scurtă 
durată.

HRANA pentru 
PEȘTII DE ACVARIU

ÎN ATENȚIA
PROPRIETARILOR 

DE AUTOTURISME

Incepînd de ieri, spe
cialiști ai „Automobil 
Clubului Român" au 
venit din nou în Valea 
Jiului spre a efectua 
revizia tehnică anuală 
obligatorie a autoturis
melor proprietate per
sonală. Revizia tehnică 

, este executată 1® „Ă’1- 
toservice“-ul din Live- 
zeni. popasul specialiș
tilor A.C.R. în Valea

Filiala de vînătoare 
și pescuit sportiv din 
Petroșani, răspunzînd 
solicitărilor ce i-au fost 
adresate de numeroși 
posesori de acvarii, a 
procurat și pus în vîn- 
zare plicuri cu „purici 
de baltă". Doritorii pot 
să cumpere hrana re
comandată pentru peS- 
tii de acvariu de 
sediul filialei în 
drul programului 
lucru, între orele 7—15. 
Un plic de „purici de 
baltă" — 7,50 lei.

la 
ca
de
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Victorie de prestigiu
F.C. Argeș Jiu! 02

Etapa viitoare (28 aprilie)ROZSNAI

HANDBAL

u

CLASAMENTUL

disputat

sînt echipele reprezen-

W)N GABRIEL
Horațiu BORGA

Aurel SLABII

ediție a cu- 
negru", care 
în zilele de 
în Petroșani,

generală nr. 5 Petri- 
băieți : Școala gene- 
5 Petrila — Școala 
nr. 2 Lupeni 11—3.

de 
ale 

campioni 
vicecam-

In meciul dintre selecțio
natele U.R.S.S. și Finlandei, 
victoria a revenit hocheiș- 
tilor sovietici cu scorul de 
7—1 (1—0, 5—1, 1—0).

Steaua — Steagul roșu ; „Poli" Timișoara — F. C. Pe
trolul ; Jiul — Sportul studențesc ; C. S. M. Reșița — U.T.A.; 
C. F. R. Cluj — F. C. Constanța ; „U“ Craiova — Rapid ; 
Dinamo — „Poli" Iași ; F. C. Argeș — S. 6. Bacău ; A. S. A. 
Tg. Mureș — „U" Cluj.

centrare a lui 
„deviază" ba- 
peste apărători 

, iar acesta, cu 
ajunge mingea

...Atmosferă destinsă în tri
bune (cca. 8 000 de spectatori 
pe stadionul „1 Mai" din Pi
tești) și in cabine la începutul 
jocului. întrebat de președin
tele clubului argeșean, Puiu 
Rapaport — „Ce faceți as
tăzi ?“• — Al. Georgescu, fun
dașul Jiului, rezervă în acest 
meci, a răspuns scurt și con
cis : „Cîștigăm". Toți au zîm- 
bit. Pînă și Dobrin, prezent și 
el la vestiare, ținut pe mar
gine de o entorsă cu întindere 
de ligamente.

Meciul a început de către 
cele două formații în urmă
toarea componență :

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigu- 
lea, Olteanu, Nedelcu, Ivan — 
Mustățea, Prepurgel, M. Po
pescu — Troi, Radu, Jercan. 
JIUL : Ion Gabriel — Nițu, 
Tonca, Stocker, Dodu — Naghi, 
Libardi, Mulțescu — Sziics, 
Rozsnai, Stoichiță.

Lovitura de începere o are 
Jiul, dar gazdele atacă puter
nic, în valuri. Reținem șutul 
periculos al lui Mustățea, din 
min. 10, tras din afara careu
lui și reținut sigur de Ion 
Gabriel. In min. 14 Sziics tre
ce pe lingă un gol, sigur, apoi 
Mustățea mai încearcă poarta 
Jiului cu un șut puternic. Un 
contraatac al oaspeților se ter
mină cu o i 
Sziics, Rozsnai 
Ionul cu capul 
spre Mulțescu, 
un ultim efort 
înaintea lui Stan (ieșit) și o 
introduce în plasă. E 1—0 pen
tru Jiul. Stupoare în tribune. 
Argeșenii reiau atacurile, dar 
fără vigoare. Nițu intercep
tează, în mod elegant, două

mingi bune ce-1 căutau pe 
Jercan, La mijloc, halfia 
Jiului joacă din ce în ce mai 
bine. Naghi îl caută cu mingi 
înalte pe Rozsnai care se 
„bate" curajos cu apărarea 
gazdelor... Antrenorul Coidum 
operează la reluare o modifi
care. Prepurgel e schimbat cu 
Roșu. Repriza a doua începe, 
cum era firesc, cu atacuri sus
ținute ale piteștenilor (șuturi 
periculoase : M. Popescu și 
Troi). în min. 50 Rozsnai sca
pă singur cu un balon spre 
poartă, dar la 30 m e ajuns și 
faultat grosolan. O fază fier
binte în careul Jiului e lămu
rită în ultima instanță de 
Nițu în min. 60. 1

Gazdele continuă să atace 
sperînd să egaleze. Antreno
rul Ivănescu „aruncă" în luptă 
forțe proaspete. Stoichiță e 
schimbat cu Enache și Naghi 
cu Stan Gabriel. Jucătorii 
Jiului simt că victoria lor e 
aproape. Finalul e dramatic. 
Troi încearcă la disperare 
poarta Jiului, Stocker respin
ge la Mulțescu. Acesta îl gă
sește excelent pe Rozsnai pe 
dreapta, urmează o pasă exac
tă spre Sziics, scăpat spre 
poartă în mare viteză, porta
rul Stan iese, dar e fentat și 
golul realizat de extrema Jiu
lui, consfințește un K.O. ce se 
întrezărea încă din prima re
priză.

Dobrin vine (singur...) și-i 
felicită pe jucătorii noștri.

Victoria Jiului e meritată. 
Ea a fost obținută în urma 
unui joc lucid, calm și bine 
gîndit.

Fotbal, divizia C

Liderul încă nu convinge...
Minerul Lupeni — Metalurgistul Sadu 2-1

Intîlnirea dintre actualul li
der — Minerul Lupeni — și 
Metalurgistul Sadu, una din
tre formațiile aflate la perife
ria clasamentului, a pus la 
grea încercare răbdarea spec
tatorilor. prin jocul neconclu
dent al celor două echipe și, 
în primul rînd, al formației 
gazdă. Cu gîndul la stringența 
acumulării de puncte și a în
scrierii de cît mai multe go
luri, localnicii au greșit mult, 
atît în apărare cît și mai ales 
în atac . Ei au acționat lent 
la mijlocul terenului, înainta
șii s-au complăcut în pătrun
deri singulare, neîncumetîndu- 
se decît rareori să 
poarta de la distanță, 
ral, fotbaliștii de la 
au avut duminică o 
neconvingătoare care
să-i pună pe gînduri. Poziția 
de fruntași, pe care o dețin 
în prezent în clasament, aten
ția de care se bucură din par
tea organelor locale, ă spec
tatorilor din Lupeni, îi obligă

încerce 
In gene- 
Minerul 
evoluție
trebuie

la practicarea unui joc mult 
mai spectaculos și eficace. Es
te un lucr.u pe care jucătorii 
îl pot realiza.

Iată cum s-au înscris cele 
trei goluri ale partidei : In 
minutul 12, Ceteraș este faul
tat în careu de un fundaș al 
oaspeților. Execută Polgar, în
să șutul său e -. slab și respins 
cu ușurință de către portarul 
Marcoci. Arbitrul de centru, 
cere repetarea loviturii de pe
deapsă, pe motiv că Marcoci 
s-a mișcat în poartă. De data 
aceasta Polgar nu mai gre
șește, expediind puternic min
gea în plasă. Peste numai pa
tru minute, oaspeții egalează 
prin Tomescu, care a speculat 
o gravă greșeală a portarului 
Șarpe. In minutul 21, un ba
lon expediat în 
san. este reluat 
către Cotroază, 
astfel cel de-al
s-a dovedit pînă la urmă a fi 
hotărîtor în obținerea victori-

careu de Do- 
în poartă de 
care înscrie 
doilea gol, ce

ei echipei' sale. Deci, scor 
nai 2—1 în favoarea Mineru
lui Lupeni.

Un fapt oarecum ieșit din 
comun s-a petrecut în minu
tul 24 al acestei partide : fun
dașul Ilie, de la Metalurgistul, 
nemulțumit de o decizie a u- 
nuia dintre arbitrii de tușe, 
s-a repezit furios la acesta 
și... l-a lovit. A urmat,’ desigur, 
eliminarea lui de pe teren, 
echipa evoluînd pînă la 
sfîrșit în numai 10 oameni.

Arbitrul Gheorghe Dondu 
din Caracal a condus, în- ge
neral bine, următoarele for
mații : MINERUL : Șarpe — 
Polgar. Popescu, Rus. Dumi
tru — Burdangiu, Ceteraș, Mol
dovan — Lucuța, Cotroază, Do- 
san, Florescu (Popa); META
LURGISTUL SADU : Marcoci 
— Bană, Ilie, I. Marks,.Matei, 
Crețu — Munteanu, Popa — 
Nica, Tomescu, Gh. Marks.

fi-

Constantin MATEESCU

Patru succese consecutive ale studenților

Rezultate tehnice
RAPID BUCUREȘTI — C. F. R. CLUJ 1 
SPORTUL STUDENȚESC — ,.U" CRAIOVA 1—0 
F. C. CONSTANȚA — C. S. M. REȘIȚA l—O 
STEAGUL ROȘU — DINAMO 0—0
F. C. ARGEȘ — JIUL PETROȘANI 0—2
„U" CLUJ — POLITEHNICA TIMIȘOARA 2—0 
U.T.A. — F. C, PETROLUL 1—0
„POLI" IAȘI — STEAUA 1—1
S. C. BACĂU — A. S. A. TG. MUREȘ 4—2

Stiinta
f 1

Metalul Topleț 1-0

Două echipe din Petrila au cîștigat 
trofeul „DIAMANTUL NEGRU

ca e- 
din 

spre 
cu o

Patru succese consecutive, 
dintre care unul chiar in fața 
fostului lider, au făcut 
chipa Știința să „urce" 
subsolul clasamentului 
partea superioară a lui,
justificată pretenție de a ocu
pa unul din locurile fruntașe. 
Pretenția e legitimă pentru că, 
mai ales evoluția ei din prima 
repriză a jocului cu Metalul 
Topleț, a fost cu totul remar
cabilă. Studenții, susținuți cu 
căldură de spectatorii din Lu
peni — pe al cărui teren s-a 
desfășurat meciul — au ară
tat că posedă un suficient de 
intens și variat registru tehni- 
co-tactic. Le-am reproșa to
tuși elevilor prof. Gh. irimie, 
ritmul de joc scăzut din repri
za secundă, precum 
lipsa de concentrare 
fazele de finalizare.

și 
în • 

Fiindcă

trebuie spus că duminică 
fotbaliștii de la Știința au ra
tat, din această cauză, foarte 
multe ocazii clare de gol.

începutul meciului aparține 
studenților, care leagă mai 
bine jocul. Atacanții, spriji
niți de mijlocași, combină fru
mos, punînd la grea încercare 
apărarea adversă. Portarul de 
la Metalul intervine cu succes 
la șuturile trase de David, Ro
tea și Kraft. Dominarea terito
rială a jucătorilor de la Ști
ința se concretizează în mi
nutul 20, cînd la o fază foarte 
frumoasă a liniei de atac, Da
vid înscrie un gol spectaculos. 
In minutele 22 și 30, portarul 
și fundașul central de la 
oaspeți salvează goluri gata 
făcute.

La reluare, gazdele slăbesc 
ritmiil de joc, permițînd ast-

tel
mai mult curaj. In minutul 50, 
Kotri e la un pas de egalare, 
dar se pripește și trage pe lîn- 
gă bară. Gazdele își mai cre
ează cîteva ocazii de a majora 
scorul însă le ratează prin 
Rotea, Bîtea, David și Kraft. 
In minutul 75, fundașul Rusu 
venit în atac, a șutat, din po
ziție favorabilă, în bară (!)...

Au evoluat următoarele e- 
chipe ; ȘTIINȚA : Berindeî — 
Pandelaș (Gudei) Borcan, Ru
su, Sandu — Nădășan. Bîtea 
— David, Orban (Rado). Kraft, 
Rotea METALUL TOPLEȚ: 
Mătăsaru — Brendereanu, Pe- 
rețean, Almăjanu, petroi. Bli- 
daru, Kotri, Viorel, Șerban, 
Ardeleanu (Tudosie), Olan.

oaspeților să atace cu tot

M. CONSTANTIN

După disputarea etapei finale 
în „Cupa tineretului" 

la tenis de masă
Pioniera Lenuta Brădățean

-S >

campioana națională
Pioniera Lenuța Brădă- 

țean, elevă a Școlii generale 
nr. 6 Lupeni, a reușit să se 
afirme în ultimele competiții 
desfășurate în municipiu ca 
un talent deosebit. Cîștigînd 
etapa județeană a „Cupei ti
neretului'1, la categoria 11— 
14 ani, eleva antrenorului 
Eduard Gyongyosi și a pro
fesorului diriginte Otto Da- 
radics, a participat, î-n zHele

de 6 și 7 aprilie 1974, la eta
pa finală a acestei populare 
competiții. La Ploiești, Le
nuța Brădățean a cîștigat lo
cul I, devenind prima cam
pioană a județului Hunedoa
ra în prestigioasa competi
ție de masă cu caracter re
publican „Cupa tineretului" !

Sincere felicitări din partea 
tuturor iubitorilor sportului 
din Valea Jtalui 1

1. Univ. Craiova 23 14 4 5 46—26 32
2. Dinamo 23 11 6 6 32—22 28
3. F. C. Constanța 23 11 4 8 36—26 26
4. U.T.A. 23 11 4 8 26—26 26
5. Steagul roșu 23 10 5 8 25—18 25
6. F. C. Argeș 23 11 3 9 34—34 25
7. Steaua 23 9 6 8 28—23 24
8. JIUL 23 9 5 9 30—26 23
9. Univ. Cluj 23 9 5 9 22—20 23

10. C. S. M. Reșița 23 7 8 8 29—27 22
11. Poli. Timișoara 23 7 8 8 24—27 22
12. A. S. A. Tg. Mure* 23 9 4 10 29—39 22
13. Sportul studențesc 23 9 3 11 29—28 21
14. Rapid 23 7 7 9 22—27 21
15. 6. F. R. Cluj 23 7 6 10 24—36 20
16. F. C. Petrolul 23 7 5 11 19—28 19
17. S. G. Bacău 23 7 4 12 25—35 18
18. Poli. Iași 23 7 3 13 24—36 17

Cea de-a Vl-a 
pei „Diamantul 
s-a desfășurat 
6—7 aprilie 1974. 
a avut o semnificație deose
bită. Ea a fost dedicată cin
stirii victoriilor obținute 
echipele reprezentative 
patriei la băieți — 
mondiali, și fete — 
pioane mondiale.

întrecerile s-au 
patru grupe preliminare 
la fete cît și la băieți, sis- 
turneu, la bazele sportive 
unităților de pionieri nr.

în 
atît 
tem 
ale
1, nr. 5, nr. 6 și Școala sporti
vă Petroșani. în general, cele 
44 meciuri din turneele de ca-, 
lificare, au fost superioare e- 
dițiilor anterioare, desfășurate 
intr-o exemplară notă de 
sportivitate. Iată cîștigătorii 
grupelor și rezultatele din tur
neul final: fete : grupa A : 
Școala generală nr. 4 Petro
șani ; grupa B : Școala genera
lă nr. 5 Petrila ; grupa C : 
Școala generâlă nr. 1 Petrila 
și grupa D : Școala generală 
nr. 3 Lupeni ; băieți : grupa 
A : Școala generală nr. 1 Lu
peni ; grupa B : Școala gene
rală nr. 5 Petrila j grupa G :

Școala genei 
peni și grup 
nerală nr. 2

Rezultatele 
fete : Școala 
Petroșani — 
nr. 5 Petrila 
nerală nr. 1 
generală nr. 
băieți : 
Lupeni 
5 Lupeni 12—9. In finală, fete: 
Școala generală nr. 1 Petrila 
— Școala 
la 9—3 ; 
rală nr. 
generală

cîștigătoarele ediției a

Lupeni.
din semifinale : 
generală nr. 4 
Școala generală 

4—3 : Școala ge- 
Petrila — Școala 
3 Lupeni 6—5 ;

Școala generală nr. 2 
— Școala generală nr.

VARȘOVIA 8 (Agerpres).
— La Varșovia, în cadrul 
preliminariilor turneului 
UEFA, s-a disputat meciul 
retur dintre selecționatele 
de juniori ale Poloniei și 
U.R.S.S. Tinerii fotbaliști 
polonezi au obținut victo
ria cu scorul de 2—0 (0—0).

Iată clasamentul final al 
acestei grupe : 1. Polonia — 
5 puncte ; 2. Cehoslovacia
— 4 puncte ; 3. U.R.S.S. — 
3 puncte.

Echipa Poloniei s-a cali
ficat pentru turneul final al 
competiției.

Tradiționala competiție 
de cros rezervată tineretului 
a. cunoscut, în ultimele zi
le, premergătoare vacanței 
de primăvară a elevilor, o 
fructuoasă reflectare în ma
joritatea școlilor din Valea 
Jiului. In acest sens, orga
nizațiile U.T.C. și de pio
nieri, cu aportul profesori
lor de educație fizică, au i- 
nițiat întreceri ample, pe 
clase și școală, concursuri 
care au avut darul să de-

Crosul 
tineretului

semneze pe cei mai buni 
alergători la toate categori
ile de vîrstă prevăzute de 
regulamentul acestei între
ceri.

La Liceul de cultură ge
nerală Petroșani, concursu
rile au avut loc în zilele 
de 3 și 5 aprilie 1974. și au 
participat peste 300 de elevi 
și eleve. Iată pe primii trei 
clasați, care vor reprezenta 
liceul la etapa municipală 
ce va avea loc la data de 
25 aprilie a.c. Anii I și II, 
fete : 1. Mariana Coc I-A; 2. 
Claudia Schweinhammer 
I-C; 3. Melania Marineț I-A; 
băieți : 1. Gelu Crișan II-B;
2. Petru Bartha I-A; 3. So
rin Radu I-B; Anii III—IV: 
fete : 1. Elisabeta Bărbules- 
cu; 2. Elena Ciocan; 3. A- 
lexandrina Ghidiceanu, toa
te din anul Iil-B; băieți: 1. 
Sorin Szilaghi IV-A; 2. So
rin Opriș 
nu III-B.
sați le-au 
plome.

III-A;, 3. Ion Ilea-
Primilor trei cla- 
fost acordate di-

S. BALOI

• La nivelul 
sportive ; „Cupa 
lui”, la popice,

unităților 
tineretu- 
atletism, 

handbal, volei; „Crosul tine
retului" (8—13 aprilie).

® La nivelul municipiu
lui :
„Cupa tineretului" — etapa 
de zonă pe centre universi
tare, cu participarea echi
pelor cîștigătoare din Cra
iova. Hunedoara. Pitești, 
Reșița și Petroșani, în sala 
I.M.P., in 13 și 14 aprilie 
a.c.

Cî ■ victoria

Deci,
Vl-a a cupei „Diamantul ne
gru" 
tante ale școlilor generale nr. 1 
Petrila la fete (prof. Dan Co
cor) și nr. 5 Petrila (prof. I. 
Andrei).

La reușita competiției și-a 
adus contribuția în mod deo
sebit corpul de arbitri format 
din Constantin Bălan, Gheor
ghe Ștefan, Sandu Mileti, 
Adrian Golgoțiu, precum și 
conducerile școlilor organiza
toare.

HELSINKI 8 (Agerpres). 
— După disputarea a două 
etape, în campionatul mon
dial de hochei pe gheață 
(grupa A), care se desfășoa
ră la Helsinki, conduc neîn
vinse echipele U.R.S.S. și 
Cehoslovaciei — cu cîte 4 
puncte, urmate de formați
ile Suediei și Finlandei — 
cîte 2 puncte, R. D. Germa
ne și Poloniei — cite 0 
puncte.

printre degete
După cum începuse derbiul 

•universitar al aspirantelor la 
pozițiile fruntașe din seria a 
Il-a a diviziei B, la handbal 
masculin, se părea că victoria 
va reveni cu destulă ușurin
ță petroșănenilor. Nu se scur
seseră decît 8 minute de joc 
și gazdele conduceau deja cu 
3—0, grație dezinvolturii cu 
care Mastici, Lupui, Bora, Fle- 
țan și ceilalți coechipieri în- 
treprindeau acțiunile ofensi
ve. Craioveanul Rădulescu, un 
șuter de temut, finalizează în
să 
va 
cu 
cu 
din ce în ce mai aprins, fără 
însă ca elevii profesorului E- 
ronim Ceacu să cedeze iniția
tiva. Prima repriză se încheie 
cu rezultatul de 8—6 în' favoa
rea Științei.

După pauză, timp de 15 mi
nute se părea că învingătorul 
nu poate fi altul decît ..șapte- 
le" din Petroșani. Mastici, Lu- 
Pui, Flețan și din nou Mastici 
anulează orice 
oaspeților de a 
librul de forțe 
min. 45, scorul

Știința — 
„U“ Craiova 

16-16

de reale perspective, 
să mai aducă echipei

în minutele următoare cîte- 
acțiuni periculoase, create 
destulă abilitate de Iones- 
și Turcitu și jocul devine

Antrenoruluj 
plac „egalurile"

Ceacu nu-i 
acasă dar...

încercare a 
restabili echi- 

astfel incit. în 
se menține la

aceeași diferență 
luri (12—10) 
gazdelor. Din acest 
oaspeții joacă mai bine, profi- 
tind și de o prematură deco
nectare a studenților, reușind 
în același timp să desfacă a- 
părarea adversarilor. Gliga, un

de două go- 
în favoarea 

moment,

jucător 
reușește 
sale conducerea de două ori, 
după care. în ultimele 9 minu
te, sîntem nevoiți să asistăm 
la o adevărată cursă de... ega- 
lare a situației de către echi
pa locală. După ce, Lupui ra
tează o lovitură de la 7 m, în 
situație de inferioritate pe ta
bela de marcaj, tot el. împreu
nă cu Bora, reușesc să redea 
propriului „team" unul din 
cele 2 puncte pe care în de
butul partidei aproape toată 
lumea le vedea ca și cucerite.

Cu rezultatul de 16—16 ia 
sfîrșit p întîlnire în care tînăra 
formație din Petroșani putea 
obține mult mai mult, prin- 
tr-un pluș de concentrare în 
momentele decisive ale întîl- 
nirii.

Brigada de arbitri timișo
reni formată din I. Șchiopu și 
D. Fliegel 
mâții din 
detașat în 
(6 goluri), 
(2) de la 
Rădulescu 
la Universitatea Craiova.

RIO DE JANEIRO 8 (A- 
gerpres). — Selecționata de 
fotbal a Braziliei și-a I con
tinuat seria meciurilor de 
verificare în vederea tur
neului final al campionatu
lui mondial, întîlnind pe 
stadionul Maracana din Rio 
de Janeiro echipa Ceho
slovaciei. Peste 80 000 
spectatori au asistat la 
ceasta partidă încheiată 
scorul de 1—0 (0—0) în 
voarea gazdelor, prin golul 
marcat de mijlocașul i Ma- 
rinho, în minutul 88. Fotba
liștii brazilieni, transmite 
corespondentul agenției 
France Presse, au jucat mai 
bine decît în meciul cu 
Mexicul (1—1), au dominat 
insistent în repriza a doua, 
calitățile lor tehnice s-au 
evidențiat cu pregnanță atît 
în atac cît și în apărare.

de
a-
cu 
fa-

a condus două for- 
rîndul cărora s-au 

mod deosebit Lupui
Mastici (5). Gliga 
Știința, respectiv 

(8) și Ionescu (3) de

Nicolae LOBONȚ

Etapa de duminică a cam
pionatului național (divizia 
A) de rugbi s-a caracterizat, 
în general, prin înregistrarea 
unor rezultate normale. 
Partida Steaua — Farul Con
stanța, un veritabil derby 
al campionatului, a dat cîștig 
de cauză campionilor, după 
un joc echilibrat : 13—9. Ce
lălalt derby al etapei, Di
namo — Sportul studențesc, 
s-a încheiat cu victoria pri-

Tenis de masă S^Clll
In zilele de 5, 6 și 7 apri

lie 1974. sala de sport „Con
structorul" din Hunedoara a 
găzduit etapa de zonă a Cam
pionatului republican — pe 
echipe și individual, fete și 
băieți — la tenis de masă 
Municipiul nostru a fost re-

RpzbL Eșecurile continuă
mei echipe: 7—0. La Sibiu, 
Universitatea Timișoara a 
..smuls" gazdelor, echipei 
C.S.M., un „egal" prețios 
6—6. Continujnd să se com
porte neconcludent, la un ni
vel care nu-i reflectă posibi
litățile, echipa Știința Petro-

șani a pierdut din nou : Glo
ria București — Știința Pe
troșani 7—4. Ce se întîmplă ? 
Cit va mai dura rostogolirea 
aceasta nedorită de nimeni 
a Științei pe „toboganul" îns
pre divizia B ? Cînd vom 
consemna revirimentul ?

calificat pentru
prezentat de un număr 
16 sportivi și sportive de 
Școala sportivă Petroșani, 
urma unor întreceri 
de dîrze și echilibrate, 
tru etapa finală s-au califi
cat : Catia Văcăriuc, Costel 
Brădățean și Mihai Ciorvași.

etapa finală
de 
la
In

extrem 
pen-

O bună impresie au lăsat și 
elevii de la categoria 8—10
ani, Dana Pădureanu, Voichi- 
ța Dan, Adrian Culda, 
Tămășan și surorile 
și Marioara Mărcuș, 
la Școala sportivă 
— centrul Lupeni.

Ionel
Anișoara 
toți di? 

Petroșani

BUDAPESTA 8 (Ager
pres). — Concursul inter
național de spadă de 
Budapesta s-a încheiat 
victoria scrimerului __
ghiar Csaba Fenyvessy, care 
i-a întrecut în baraj pe 
francezul Ladegaillerie și 
pe compatriotul său Osz- 
trics — toți trei totalizînd 
cîte 5 victorii. Pe locurile 
4—5 s-au clasat sportivii ro
mâni Ion Popa și Octavian 
Zidarii — ambii cu cîte 4 
victorii. Locul șase a fost 
ocupat de maghiarul Mus- 
kovszky — 3 victorii.

la
cu

ma-

MU.NCHEN 8 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
tenis de la Miinchen. con- 
tînd pentru grupa I a Cir- 
2“itul“i W£T, a fost cîști- 

"---- McMillan
(K.S.A.), care l-a învins în 
finală cu 5—7. 7—6. 7—6 pe 
iugoslavul Nikola Pilici.

In finala probei de dublu 
cuplul Bob Hewitt — Frew 
McMillan (R.S.A.) a întrecut 
cu 6—2, 7—6 perechea Ilie 
Năstase (România1) — Pierre 
Barthes (Franța).

In clasamentul acestei 
grupe continuă să conducă 
Ilie Năstase cu 402 puncte, 
urmat de olandezul Tom 
Okker — 330 puncte, ame
ricanul Tom Gorman — 262 
puncte și iugoslavul Nikola 
Pilici — 239 puncte.

gat de Frew

i

Agenda sportivă

In Retezat, de la Baleea în drum spre Vîrful Mare... Foto : A. DULA

Rugbi, divizia A. Știința 
Petroșani — Agronomia 
Cluj; popice, divizia A, Jiul 
Petrila — C.F.R. Tg. Mu
reș.

Popice, campionatul mu
nicipal. etapa a XVI-a; 
„Crosul Cravatelor roșii", in 
orașele Lupeni și Uricani.

„Cupa primăverii" (mini- 
fotbal) la Vulcan.

Fotbal — campionatul ju
dețean, etapa a XXI-a: Mi
nerul Aninoasa — E.G.C. 
Petrila; Minerul Uricani — 
Viitorul Valea de Brazi; 
Preparația Petrila — Dacia 
Deva.

PARIS 8 (Agerpres). _
Săptămîna aceasta se des
fășoară întrecerile tradițio
nalului turneu internațional 
de tenis de la Monte ( ario, 
primul mare concurs 
OPEN" a| anului.

Organizatorii turneului 
i-au desemnat ca principali 
favoriți pe românul Ilie 
Năstase, liderul grupei I a 
Circuitului WCT Tom Gor
man (S.U.A.), Cliff Drys
dale (R.S.A.), Nikola Pilici 
(Iugoslavia), Tony Roche 
(Australia), Martv Riesser 
(S.U.A.) și John ilexan 
(Australia).
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Comuniștii preocupați zi de zi de Fiecare oraș un șantier
îmbunătățirea aprovizionării

locului de muncă
a

al
Colectivul minei Petrila 

încheiat primul trimestru 
anului 1974 cu sarcinile de 
plan realizate în proporție de 
101,8 la sută. Se confirmă 
prin aceasta încă o dată va
loarea brigăzilor de mineri 
de la abataje și pregătiri, a 
formațiilor de lucru auxiliare 
care au reușit să se înscrie în 
cerințele ce stau în fața ex
ploatării.

La obținerea rezultatelor 
amintite o contribuție însem
nată a adus-o și colectivul sec
torului VII transport care a 
depus eforturi susținute pen
tru aprovizionarea cît mai 
bună a brigăzilor" de mineri cu 
material lemnos și vagonete 
goale, asigurînd totodată un 
transport normal prin întreți
nerea în stare de funcționare 
a căilor de acces pe orizontală 
și verticală. Acestea au fost 
posibile printr-o susținută 
muncă politică desfășurată în 
rîndul colectivului de organi
zația de partid din cadrul 
sectorului, prin exemplul per
sonal al comuniștilor care 
s-au situat în primele rînduri 
ale întrecerii.

Analizele decadale efectuate 
în cadrul biroului organiza
ției de bază, precum și dez
baterea problemelor realizării 
sarcinilor de plan în adunări
le generale s-au dovedit deo
sebit de eficiente. întărirea 
formațiilor de lucru de la pu
țurile de extracție cu cei mai 
buni comuniști a constituit 
un alt factor hotărîtor în re
alizarea sarcinilor economice 
și îmbunătățirea disciplinei. 
Așa de exemplu, la puțul cen-

tru prin care se extrage cea 
mai mare parte a producției 
de cărbune, în urma reparti- 

. zării comuniștilor loan Vintze. 
Ilie Sînzian, Ion Năsui, Ilie 
Roman. Gheorghe Mavrodin, 
a spiritului de responsabili
tate pe care au imprimat-o 
formației de lucru s-au extras 
intr-un singur schimb peste 
1 450 vagonete de cărbune. în 
același timp, a crescut exigen
ța față de îndeplinirea sarci
nilor de producție și s-a întă
rit disciplina muncii prin e- 
xemplul dat de maiștrii prin
tre care amintim pe Francisc 
Csibi. Nicolae Dinescu, Gheor
ghe Țerentică și alții.

Intervenția promptă din 
partea conducerii tehnice a 
sectorului pentru a soluționa 
și depăși problemele ivite în 
desfășurarea normală a trans
portului este un alt factor 
care a contribuit la obținerea 
rezultatelor amintite.

Brigăzile conduse de comu
niștii Cornel Sava și Costache 
Luca au dovedit multă res
ponsabilitate și conștiință pro
fesională. Prin lucrările de 
bună calitate executate pentru 
întreținerea în stare de func
ționare a instalațiilor do 
transport, cele două brigăzi au 
contribuit în mare măsură la 
realizarea și depășirea sarci
nilor de plan la extracție. S-au 
evidențiat în 
Petru Kincseș, 
loan Chelaru, 
loan Tănase și

Biroul organizației de bază 
și conducerea sectorului au 
acordat în cursul trimestrului 
I o mare atenție soluționării 
problemelor ce le ridică în-

mod 
Anșu 

Ștefan 
alții.

deosebit 
Boantă
Diciuc,

treținerea căilor de transport, 
în acest scop s-au luat mă
suri politico-organizatorice e- 
ficiente, au fost mobilizați 
oameni la executarea lucrări
lor de reparații și remedieri. 
Un rol deosebit l-a avut ac
tivitatea agitatorilor prin mun
ca directă de la om la om 
care au știut să mobilizeze co
lectivele brigăzilor la înfăptu
irea sarcinilor de producție. 
Desfășurarea unei susținute 
munci politico-educative în 
rîndul tuturor salariaților din 
cadrul sectorului de transport 
a constituit preocuparea cen
trală a biroului organizației 
de bază nr. 7. Prin aplicarea 
măsurilor operative și eficien
te stabilite de biroul orga
nizației. colectivul sectorului 
a reușit să-și aducă o substan
țială contribuție la obținerea 
rezultatelor înregistrate de 
lectivul E. M. Petrila.

Desigur. în activitatea 
transport au mai existat și 
ajunsuri. s-au produs unele 
deficiențe. Dar comuniștii din 
cadrul organizației de bază 
nr. 7, toți salariații sectorului 
sînt hotărîți să lucreze cu 
mai multă exigență, să-și 
mobilizeze toate forțele pentru 
înfăptuirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate, 
cinstind prin noi rezultate 
în muncă mărețele evenimen
te ale anului 1974 — cea de a 
XXX-a aniversare a Eliberă
rii și al XI-lea Congres al 
partidului.

loan CARPEN, 
secretarul comitetului 
de partid al sect. VII, 

E. M. Petrila

(Urmare din pag. 1)

și unități economice nu s-a 
acționat cu suficient discernă- 
mînt. Va trebui ca în viitor 
organele și organizațiile de 
partid să acorde mai multă 
atenție acestor probleme. Este 
necesar să se cunoască mai 
profund, ca învățămîntul să 
sprijine mai mult însușirea 
prevederilor statutare de că
tre cei ce se pregătesc să fie 
primiți în rîndurile membri
lor de partid și U.T.C. Va tre
bui în același timp să existe 
o mai mare preocupare pentru 
organizarea cursurilor și cer
curilor de educație materia- 
list-științifică. Organele și or
ganizațiile de partid și ale 
U.T.C., toți propagandiștii au 
datoria de a selecta cu mai 
mult discernămînt tematica 
din recomandările orientative 
pentru fiecare organizație și 
curs in parte, asigurindu-se o 
legătură strînsă și logică între 
toate temele alese.

Se impune ca organizațiile 
de bază din cadrul exploată
rilor miniere să ia măsuri o- 
perative pentru reorganizarea 
învățămîntului acolo unde se 
fac corectări în structura or
ganizatorică pentru cuprinde
rea în învățămîntul politic a 
noilor efective de tineri ce se 
angajează în exploatările mi
niere.

Constatîndu-se o seamă de 
deficiențe care afectează cali
tatea și eficiența învățămîntu
lui prin nerespectarea grafice
lor și datelor stabilite pentru 
cercurile de învățămînt poli
tic, în special în cadrul orga-

nizațiilor U.T.C. precum și 
prin frecvența nesatisfăcătoa
re a cursanților, considerăm 
absolut necesar ca organele 
și organizațiile de partid să 
aibă in vedere mai mult pro
blemele calității 
tuturor formelor 
mint existente, 
cordată o atenție 
partea fiecărui
pregătirii cît mai temeinice a

și eficienței 
de învăță- 

Va trebui a- 
deosebită din 
propagandist

ca organele și organizațiile de 
partid și tineret să insiste mai 
mult pentru dezvoltarea in 
toate colectivele de muncă a 
spiritului combativ, a opiniei 
intransigente față de manifes
tările negative în muncă, față 
de tendințele de formalism și 
superficialitate. Pentru aceăs- 
ta trebuie abandonat stilul de 
muncă defectuos, întîlnit la 
unele organizații de bază și

Legătura strînsă cu producția, 
cu viața colectivelor de muncă
temelor ce urmează a fi dez
bătute, comunicării din timp 
a bibliografiei, aplicării celor 
mai bune metode de predare, 
folosirii cabinetelor de științe 
sociale și punctelor de infor
mare înlr-un mod cît mai efi
cient pentru cursanți.

Vor trebui aprofundate 
mai mult problemele teoreti
ce de cea mai mare actualita
te cum sînt creșterea rolului 
conducător al clasei munci
toare, contribuția partidului 
nostru la îmbogățirea teoriei 
marxist-leniniste, înțelegerea 
concretă a rolului națiunii, a 
raportului dintre național și 
internațional, evoluția struc
turii sociale în țara noastră, 
dubla calitate a celor ce mun
cesc, de producători și propri
etari ai mijloacelor de produc
ție ș. a.

Este necesar, de asemenea,

Ș*

tineret, trebuie înlăturată fo
losirea unor metode necores
punzătoare în predarea și dez
baterea temelor învățămîntu- 
lui politic, în special Ia cadre
le didactice din școli. în vi
itor, conținutul și calitatea în- 
vățămîntului de partid va tre
bui să constituie cu mai multă 
regularitate obiectul unor a- 
nalize în organizațiile de bază 
și U.T.C., urmate de măsuri 
corespunzătoare.

în scopul remedierii nea
junsurilor manifestate, pentru 
îmbunătățirea în continuare 
a dezbaterilor politico-ideolo- 
gice, cit și pentru asigurarea 
închiderii în bune condițiuni 
a activității din acest an și a 
pregătirii corespunzătoare a 
noului an de învățămînt 
1974—1975, biroul comitetului 
municipal de partid a adoptat 
o serie de măsuri. între aces-

>
(Urmare din pag. 1)

în sala 
schimb

importante, cînd ni se face 
și instruirea pe linie de pro
tecția muncii".

Lucian Bîrsănescu, artifi
cier. sectorul I : „Cunosc
locurile de muncă la care se 
va pușca din « situația » care 
li se comunică 
maiștrilor minieri, 
ordinei în care 
discut la pontaj cu 
schimb”.

Cele cîteva păreri 
întîmplător relevă o

din mină 
Asupra 

vom pușca, 
șefii de

culese 
situație

de primăvară
fot noi ne vom bucura 

de florile și verdeața din jur...
(Urmare din pag. 1)

și utiiitar-gospodăresc : ame
najarea și înfrumusețarea alei
lor și zonelor verzi. Preocupa
rea cetățenilor de a face din 
cartierele lor adevărate oaze 
de verdeață, de a crea un me
diu înconjurător atrăgător, s-a

materializat duminică prin efec
tuarea a circa 4 000 de ore de 
muncă patriotică.

In cartierul „7 Noiembrie" 
s-a lucrat la amenajarea unei 
alei și a unei suprafețe de 200 
mp de zone verzi, s-a nivelat 
o suprafață de circa 1 000 mp 
cu pămînt. Din fcjla clubului

muncitoresc s-a transportat mo
lozul rămas în urma unor lu
crări anterioare.

Și în cartierul „8 Martie", în 
jurul blocurilor ce-și profilează 
cu seme/ie siluetele zvelte, ce
tățenii, mobilizați de- deputati 
și președinții comitetelor de 
blocuri, și-au făcut, în diminea
ța de duminică, suficient timp 
pentru a participa la înfrumu
sețarea zonelor verzi, pentru a 
face toaleta de primăvară a 
spatiilor din împrejurul edifici
ilor în care locuiesc. Suprafața 
de 300 mp de teren care a fost 
nivelat, curățirea și amenajarea 
a 300 mp de zone verzi, săpa
rea și plantarea a 500 fire de 
trandafiri ca și alte activități 
de acest gen, atestă grija ma
nifestată de cetățeni pentru 
frumos, pentru a face din zone
le din fata blocurilor 
vărate cărți de vizită 
nei gospodăriri.

— De bună seamă,

3

lor ade- 
ale bu-

Va- 
ne 

din 
vor

recupe-

I FIERARU

Inițiative gospodărești
ale tineretului

20

fi 
pe

hărnicia 
susamin- 
ac/iunea

Și totuși timp avem des
tul. Avem chiar și să risi
pim, ba la o tablă, ba la un 
șeptic. Las’ să lucreze alții...

consecvent 
viață a pro-

noului 
politico- 

toate 
partid și ti-

însuflețire, animați de 
lie

nalizate pînă in data de 
aprilie.

Eforturile tinerilor vor 
răsplătite cu o excursie
Bn itinerar stabilit în urma 
«onsultării membrilor celor 
două brigăzi.

țea se numără : organizarea 
diferențiată a instruirii tutu
ror propagandiștilor la nivel 
de localități și unități econo
mice ; pregătirea și desfășura
rea în luna aprilie in toate 
cursurile și cercurile a unui 
simpozion care să evoce sem
nificația și importanța zilei de 
23 August — Ziua Eliberării 
patriei; repartizarea lunară a 
membrilor organelor de partid 
și ale U.T.C., a aparatului și 
colectivelor de lectori pe 
cursuri și cercuri, cu priori
tate în sectoarele in care se 
manifestă lipsuri și greutăți 
în desfășurarea învățămîntu- 
lui.

Comitetul municipal de 
partid va stabili un program 
concret de acțiuni pe baza 
noilor indicații ce vor fi date 
de organele superioare de 
partid, în vederea deschiderii 
în bune condițiuni a 
an de învățămînt 
ideologic 1974—1975 în 
organizațiile de 
neret.

Preocupîndu-se 
de aplicarea în 
gramului ideologic al partidu
lui, organele și organizațiile 
de partid din Valea Jiului 
vor acorda o atenție sporită 
îmbunătățirii continue a con
ținutului învățămîntului de 
partid, legării acestuia de sar
cinile politice, economice și 
sociale pe care municipiul 
nostru le are de realizat, în- 
timpinînd cea de a XXX-a a- 
niversare a Eliberării patriei 
și al XI-lea Congres al parti
dului cu noi succese în toate 
domeniile de activitate.

Așa arată blocurile acolo 
unde gospodarul nu „vede” 
decît fațada. In spatele mul
tor edificii din municipiu 
se găsesc asemenea mostre 
ale dezordinii și neglijen-

Au venit „ajutoarele",.. 
Deocamdată, nestingherite, 
fac ce vor.

A

Jurcan, miner șef 
la abatajul ca-me- 
sectorul III : „Nu 
exactitate situația 
vom găsi în cele 

abatajului.
7 mineri și

care au mai rămas 
de apel. „Șefii de 
au plecat deja, ne informea
ză maistrul minier Ion Cîș- 
lariu. Am discutat și le-am 
explicat lucrările ce urmea
ză a fi executate”.

în același timp la lămpă- 
rie mai pot fi întîlniți cîțiva 
mineri care tocmai se pregă
teau să se îndrepte spre puț. 
Răspunsurile la întrebarea 
referitoare la situația locu
lui de muncă și la operațiile 
ce urmează să fie executate 
nu diferă prea mult.

Gavrilă 
de schimb 
ră 9 vest, 
cunosc cu 
pe care o
două aripi ale 
Sîntem plasați 
avem preliminate (55 de va
gonete de cărbune”.

Gheorghe Verdeț, electri
cian. sectorul V : „Situația 
exactă a lucrărilor ce le a- 
vem de executat o aflăm de 
la schimbul anterior, cu 
care ne intîlnim în drum 
spre orizontul XVI. Dacă nu 
ne anunță nimic deosebit, ne 
ocupăm de revizia instalați
ilor electrice, îndeosebi de 
la transportoare”.

Teodor Chișcoci, miner 
șef de schimb la abatajul cu 
trepte răsturnate din stratul 
13 : „La noi, la trepte răs
turnate lucrul are un ca
racter aproape continuu. De 
aceea, în funcție de situația 
preluată de la schimb, ne 
organizăm operativ lucrul”.

Virgil Șișu. miner șef de 
schimb, abataj cameră I 
Vest, sectorul III : „Ajun- 
gind la locul de muncă ve
dem care este situația și ne 
planificăm lucrările 
îneît 
ne-a 
ni se 
locul 
intervin unele schimbări mai

Pontajul - 
o simplă 
verificare 

a prezentei 
la lucru ?

astfel 
să acoperim planul <<■ 
fost anunțat. La pontaj 
comunică situația de la 
de muncă, atunci cînd

care prezintă unele aspecte 
contradictorii Din motive ce 
nu mai necesită justificări 
se desprinde faptul că pon
tajul trebuie să fie concis, 
astfel incit timpul afectat a- 
cestui prim act al zilei de 
muncă să fie redus la ma
ximum. Conciziunea nu în
seamnă însă, simplism, com
primarea uneori a pontaju
lui pînă la limita în care se 
confundă cu un simplu act 
de prezență. O trăsătură dis
tinctivă a pontajului trebuie 
s-o constituie aspectul său 
informativ, transmiterea o- 
operativă a situației existen
te Ia locul de muncă și a 
sarcinilor fixate formației de 
lucru.

ceea ce 
facem noi e tot în folosul nos
tru — ne spunea minerul 
sile Agrigoroaie. Tot noi 
vom bucura de priveliștea 
jur, cînd florile și verdeața
umple spatiile din jurul blocu
rilor. Asemenea acestuia gln- 
desc și loan Todută, Constan
tin Ianos, Marin Popescu și 
multi alți cetățeni pe care i-am 
găsit lucrînd de zor în fata 
blocurilor turn de pe strada 
Republicii, pînă aproape de o- 
rele primului.

...O dimineață de duminică 
cu soare, la fel ca oricare alta, 
și totuși pufin diferită. Locul 
clipelor de odihnă „pasivă" la 
siîrșitul unei săptămîni de mun
că, a fost luat pentru cîteva

ore de o odihnă activă, de ac
tivitatea obștească in care do
rința de a contribui la crearea 
inimosului în cartierele orașu
lui a fost definitorie pentru lot 
ceea ce s-a făcut.

Cind toți lucrează, e greu 
să faci evidențieri

J

Lupeni, ora 8,30. Peste o mie 
de tineri și tinere, în ținută... 
de șantier, s-au adunat la con
siliul popular, ca și în atîtea 
duminici din această primăva
ră, răspunzînd PREZENT la ac
țiunile de înfrumusețare a ora
șului. Cu elan și hărnicie, ti
nerii din numeroase întreprin
deri și instituții au impînzit 
șantierele de primăvară din o- 
raș. Li s-au alăturat, de îndată, 
numeroși cetățeni de pe străzile 
Parângului, Castanilor, Vi it o ru

lui, mobilizați de către depu- 
ta(i.

Fără pretenția unui bilanț a- 
totcuprinzător iată rodul aces
tei dimineți de duminică, con
sacrată muncii patriotice.

Tinerii de la sectorul E.G.C., 
împreună cu uteciști din alte 
organizații, au transportat, pen
tru zonele verzi, peste 400 tone 
de pămînt vegetal și au salu
brizat cartierul din Bărbăteni. 
O altă parte din uteciști a par
ticipat la acțiunile de refacere 
a spatiilor verzi în cartierul

Grafit, la transportarea și a- 
ranjarea materialului 
rat.

S-au remarcat prin 
lor locuitorii străzilor 
tite, care au încheiat 
de amenajare a spatiilor verzi 
din incinta blocurilor, plantînd 
ultimii arbuști. Dintre uteciști 
este foarte greu să-l numim pe 
cei mai vrednici. Tofi au mun
cit cu 
dorința ca orașul lor să 
tot mai frumos. Și totuși, se pa
re că în fruntea lor, în această 
duminică, s-au situat ca fiind 
cei mai activi, uteciștii din uni
tățile comerciale ale orașului.1

După o scurtă dimineață de 
muncă patriotică cetățenii Lu- 
peniului au trăit din nou sa
tisfacția de a fi depus și de a- 
ceastă dată, eforturi susținute 

. pentru a face din orașul lor o 
„grădină" Înfloritoare,

Noi izvoare 
de ape minerale

In condițiile în care ritmi
citatea producției este apre
ciată ca o premisă dintre 
cele mai importante în ob
ținerea unor rezultate supe
rioare. nu se poate miza ex
clusiv pe hărnicia minerilor, 
care, odată ajunși la frontul 

lucru vor face tot posibi- 
să realizeze o avansare 
mai mare. Fixarea sarci- 
de lucru și mai apoi, ur- 

înde- 
garan-

de 
Iul 
cît 
nii 
mărirea riguroasă a 
plinirii ei constituie 
ția respectării preliminarelor 
de producție fixate la înce
putul schimbului, față de 
care se constată uneori că 
realizările de la sfîrșit pre
zintă devieri destul de mari.

Problemele ridicate de a- 
provizionarea 
rială a 
trebuie 
măsură 
afectat 
aprovizionării cu 
a locului de muncă trebuie 
cunoscută încă de la supra
față cînd există încă posibi
litatea de a se acționa pentru 
completarea necesarului. Ne
glijarea acestui aspect riscă 
să se transforme, ulterior. în 
timp de lucru irosit la locul 
de. muncă.

La mina Petrila, ca1 de alt
fel și la celelalte unități mi
niere din bazin, actul ponta
jului prezintă încă posibili
tăți de îmbogățire din punct 
de 
său 
un 
terminantă al proceselor de 
informație și decizie i al fie
cărei unități. Asigurîndu-i. 
în limitele de timp disponi
bile, un caracter metodic, 
capabil să prilejuiască fiecă
rui salariat cunoașterea sar
cinilor concrete ce-i 
și căile de îndeplinire a lor. 
se vor creea tot mai 
condiții de îmbunătățire, 
continuare, a activității 
producție.

tehnico-mate- 
locurilor de muncă 
să-și facă loc, într-o 
mai mare, in timpul 
pontajului. Situația 

materiale

vedere al conținutului 
informativ. Pontajul este 
act de o importantă de

revin

multe 
în 
de

(Urmare din pag. 1)

sectoare de la mina Aninoa- 
sa ne-a confirmat justețea 
celor afirmate anterior. La 
sectorul i, care asigură 46 la 
sută din producția exploată
rii. rezultatele oe primul tri
mestru sînt superioare pre
vederilor de plan cu peste 
4 700 tone. La Dregătire s-a 
realizat în plus un volum de 
lucrări de 100 ml. iar pro
ductivitatea obținută de cei 
550 de salariați ai sectorului 
depășește indicatorul plani
ficat cu peste 470 kg/post. In 
această perioadă, în care s-au 
obținut aceste depășiri au 
fost înregistrate 13 acciden
te cu incapacitate tempora- 
■ă.

„O bună parte din cei acei- . 
dentați — ne spunea ing. 
Aurelian Grosu, șeful secto
rului 1. — sînt dintre oame
nii cu vechime în minerit. 
Munca de zi cu zi în subte
ran i-a obișnuit pe mulți cu 
riscul și ca urmare nesoco
tesc normele elementare. Cei 
mai mulți sînt accidentați 
la degete, fie la ntîini, fie 
la picioare din cauza căde
rilor de roci, defecțiunilor 
transportorului etc. Ne stră
duim să întreprindem cît 
mai multe acțiuni de preve
nire a accidentelor”.

„Nu am avut accidente din 
rîndul noilor angajați — ne 
preciza maistrul principal 
Pavel Blaj — pentru că din 
primele zile acordăm atenția 
cuvenită instructajului și îi 
repartizăm în majoritatea ca
zurilor pe lingă oameni cu 
experiență în minerit,
știu să-i sfătuiască ce-i bine 
și ce-i rău“.

La aceeași mină, un 
sector cu un plan de produc
ție de trei ori mai mic decît 
al sectorului I și cu de două 
ori mai puțini oameni a în
registrat în cursul aceleiași 
perioade un număr ăproape 
,egal de accidente în condiți
ile în care sectorul — ne re
ferim la sectorul III — nu

care

alt

cieși-a îndeplinit sarcinile 
plan pe trimestrul I.

„Cele mai multe accidente 
— ne relata maistrul princi
pal Traian Crăciun — se da- 
toresc nerespectării mono
grafiei de armare și a in
strucțiunilor de lucru la 
transportul materialelor”.

„La sectorul III mai întîl- 
nim încă o situație neplăcu
tă — ne-a declarat ing. Vir
gil Stănescu, șeful sectoru
lui aeraj. Nu se acordă aten
ția cuvenită întreținerii Iu

In împreju
rări similare, 

rezultate 
evident 
diferite

crărilor miniere și de aici, 
greutăți la transportul ma
terialelor și dificultăți în 
realizarea aerajului.. Și în ca
drul sectorului I am avut u- 
nele greutăți dar printr-o 
preocupare mai susținută, a- 
cestea au fost eliminate, pe 
cind la sectorul III, maiș
trii minieri nici atunci cînd 
au plasați oameni la întreți
nere nu urmăresc calitatea 
lucrărilor executate. Mai 
mult, la un abataj din stra
tul 15, deși măsurătorii de 
gaze au semnalat abateri de 
la monografia de armare 
prin nerealizarea densității 
de susținere (lipsă stîlpi și 
grinzi), nu s-au luat măsuri 
și s-a produs o surpare care 
a durat trei zile.

Un alt interlocutor, ingi-

Din inițiativa comitetului 
U.T.C., la Preparația cărbu
nelui Coroești s-a deschis 
șantierul tineretului pentru 
amenajarea atelierului de 
vulcanizare și a terenului 
de tenis de cîmp.

Conducerea celor două 
brigăzi de tineret formate, 
a fost încredințată tinerilor 
Ion Postelnicu și Isidor Mol* 
dovan. Angajamentul luai 
de tineri este ca lucrările la 
cele două obiective să fie fi-

nerul Iosif Tomuș, de la 
compartimentul de protecția 
muncii, sublinia :

„E drept, condițiile de ză- 
cămînt din cadrul celor 
două sectoare sînt diferite, 
dar asta nu înseamnă că nu 
trebuie respectate monogra
fiile de armare care sînt a- 
daptate situației 
turile de lucru, 
adevărat este că 
sectorului I mai 
nereguli în ceea 
descongestionarea 
jelor de materialele inutile, 
întreținerea curentă a căilor 
de aeraj, dar, oricum, preo
cuparea față de asigurarea 
condițiilor optime de muncă, 
de securitate, este mult mai 
mare decît la sectorul III”.

Din discuția purtată cu to
varășul Dumitru Her, locți
itor al secretarului comite
tului de partid, pe mină, a 
reieșit că biroul comitetului 
de partid nu a fost indife
rent la problemele ce se ri
dicau în acest domeniu de 
activitate. La ședința comună 
a biroului și colectivului de 
conducere, s-a analizat și 
situația creată la sectorul 
III. S-au stabilit măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea 
condițiilor de lucru, la reali
zarea sarcinilor de plan in 
condiții de deplină securita
te a muncii. „Un fapt care ne 
bucură — preciza tov. Dumi
tru Her — este acela că nu
mărul' accidentelor de mun
că a scăzut simțitor în ulti
ma perioadă în cadrul sec
torului III, iar planul pe ul
timele două luni ale trimes
trului a fost realizat. Avem 
certitudinea că prin eforturi
le întregului colectiv. sub 
conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, în 
curînd nu vor mai fi pro
bleme nici la acest sector”.

Faptul că în cursul tri
mestrului I la cele două sec
toare nu au fost înregistra
te accidente grave, denotă că 
a fost acordată atenția cu
venită normelor de protecția 

muncii.

de la fron- 
Tot așa de 
și în cadrul 
apar unele 
ce privește 

preabata-

Constantin IOVÂNESCU, 
preparator

Pe teritoriul județului 
Harghita, specialiștii au de
pistat și inventariat nestle 
1 000 de izvoare de ape mi
nerale cu caracteristici tera
peutice deosebite. Pentru 
valorificarea lor, în acest ap 
vor fi înființate noi lipii de 
îmbuteliere, care vor asigu
ra livrarea a peste 150 mi
lioane sticle de apă minera
lă pe an.

Institutul de cercetări
și proiectări miniere

pentru cărbune
Petroșani

anunță
concurs

pentru ocuparea următoarelor 
posturi:

• ingineri și ingineri principali, în specia
litatea minieră, electromecanică, construcții și 
instalații pentru activitatea de cercetare si pro
iectare

• tehnicieni și tehnicieni principali, în spe
cialitatea minieră și electromecanică pentru ac
tivitatea de cercetare

mana

muncitori topografi

dactilografe principale

traducător pentru limba engleză și ger-

Concursul va avea loc în ziua de 20 aprilie 
1974 la sediul Institutului de cercetări și proiec
tări pentru cărbune din Petroșani, str. Mihai 
Viteazul nr. 3.

Condiții de angajare conform Legii nr. 
12/1970.

ApRll.lt
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• Iordania a aprobat principiul participării li

nei delegații palestiniene independente la 
Conferința de la Geneva

• O declarație a președintelui Siriei
• Incidente siriano-israeliene

încheierea reuniunii Comitetului 
internațional al opiniei publice pentru 

securitate și cooperare în Europa
ADOPTAREA UNEI DECLARAȚII

BRUXELLES 8 (Agerpres). 
— Corespondență de la Liviu 
Rodescu: La Bruxelles s-au 
încheiat duminică lucrările re
uniunii Comitetului inter
național al opiniei publice, 
pentru securitate și coope
rare în Europa, , la care au 
participat reprezentanți ai 26 
de comitete și grupuri națio
nale ale opiniei publice din 
țări europene, printre care și 
România. în final, participan- 
ții au adoptat, prin consens, 
o declarație care cuprinde 
principalele cerințe actuale 
ale opiniei publice europene 
privind înfăptuirea securității 
și cooperării pe continent. A- 
preciind rezultatele obținute 
pînă acum, declarația subli
niază că este vorba despre un 
proces pozitiv care reclamă, 
în continuare. intensificarea 
eforturilor întregii opinii pu
blice europene. participarea 
tuturor statelor — mari, mij
locii și mici — la opera de 
transformare a Europei în- 
tr-un continent al păcii și co
operării. Este;, exprimată, de 
asemenea, convingerea că în 
viața internațională se impune 
respectarea riguroasă a prin
cipiilor fundamentale de rela
ții interstatale, principii asu
pra cărora s-a căzut de acord 
la reuniunea de la Helsinki și

---- <-----

Convorbiri 
Gemal Bledlci — 
Fam Van Dong

BELGRAD 8 (Agerpres). — 
La Belgrad s-au încheiat con
vorbirile dintre Gemal . Bie- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, și Fam Van Dong, 
primul ministru al R.D. Viet
nam. Făcînd. cu acest prilej, 
o trecere în revistă a ansam
blului discuțiilor pe care le-au 
avut, conducătorii guvernelor 
celor două țări și-au exprimat 
satisfacția față de bilanțul po
zitiv al convorbirilor, apreci
ind că acestea vor contribui 
la promovarea colaborării iu- 
goslavo-vietnameze în toate 
domeniile — relatează agenția 
Taniug.

---- 4-----

Willy Brandt 
a avut o 

întrevedere cu 
Edward 
Kennedy

BONN 8 (Agerpres). — Se
natorul democrat american 
Edward Kennedy, aflat în vizi
tă la Bonn, a avut întrevederi 
cu cancelarul Willy Brandt și 
alte oficialități vest-germane 
în cursul cărora au fost discu
tate probleme privind dezvol
tarea economică a țărilor 
Europei occidentale, reducerea 
trupelor americane staționate 
pe teritoriul R.F.G. relațiile 
Est-Vest.

In R. P. Ungară se extind măsurile 
pentru protejarea mediului ambiant

BUDAPESTA 8 (Agerpres). 
— In R.P. Ungară se extind 
măsurile în vederea protejării 
mediului ambiant. A început 
construirea unor dispozitive 
de captare a materiilor polu
ante din emanațiile în atmos
feră datorate unor întreprin
deri industriale.
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Monolog; Republica : 
Fiul mecanicului de locomo
tivă: PETRILA: Legenda ne
grului Charley; LONE A — 
Minerul: Frontul Nomad; A- 
NINOASA: Vacanță la Ro
ma; VULCAN: Războiul
subteran; LUPENI — Cultu
ral: Cidul.

5.00 Buletin de știri; 5.05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 5,40 Jurnal agrar; 6,00 
Radioprogramul dimineții; 
8,08 La microfon. melodia 
preferată; 9,40 Uverturi la 
operetele lui Suppe. 10.00 
Buletin de știri; 10,05 Curier 

se află în prezent în faza for
mulării lor definitive la sesiu
nea de la Geneva.

Reflectînd un deziderat vi
tal al popoarelor europene, al 
cercurilor largi ale opiniei 
publice, documentul evidenți
ază că o adevărată securitate 
nu poate fi întemeiată pe 
cursa înarmărilor Și cere gu
vernelor participante la Con
ferința general-europeană să 
adopte măsuri în domeniul 
destinderii politice, subliniind 
că acestea trebuie să fie com
pletate cu măsuri de dezanga
jare militară și de dezarmare, 
deschizînd astfel perspectiva 
lichidării blocurilor militare 
antagoniste, a eliberării po
poarelor europene de povara 
grea a cheltuielilor militare, 
precum și perspectiva creării 
condițiilor de ameliorare ge
nerală a nivelului de trai. De
clarația Comitetului internați
onal cheamă toate guvernele.

PREȘEDINTELE IRAKU
LUI, HASSAN AL BAKR, a 
emis un decret în baza căruia 
cinci miniștri kurzi din guver
nul irakian au fost destituiți 
și înlocuiți cu alte cinci per
sonalități kurde — anunță a- 
gențiile MEN și France Pres- 
se. în baza aceluiași decret. 
Ministerul pentru Problemele 
Nordului a fost desființat, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
legii cu privire la acordarea 
autonomiei regiunii Kurdista- 
nului irakian.

COMITETUL UNIFICAT 
PENTRU ORGANIZAREA O- 
FENSIVEI DE PRIMA VARA 
A OAMENILOR MUNCII JA
PONEZI, care, în acest an, se 
desfășoară sub semnul unor 
ample revendicări economice 
și sociale, a declanșat, luni, 
cea de-a treia etapă a ofen
sivei, considerată și cea mai 
puternică, a cărei durată va 
fi de o săptămînă.

PERIOADA ADMISA PEN
TRU DEPUNEREA OFICIALA 
A CANDIDATURILOR ÎN VE
DEREA ALEGERILOR PRE
ZIDENȚIALE DIN COLUM
BIA, programate să se desfă
șoare la 21 aprilie, a expirat. 
Pe listele electorale se află 
înscriși reprezentanții a cinci 
partide și coaliții.

ÎN ITALIA SE DESFĂ
ȘOARĂ DIN PLIN campania 
de preschimbare a documen
telor membrilor Partidului Co
munist Italian și de atragere 
a unor noi membri în rîndttl 
P.C.I. De la începutul anului 
pînă în prezent, și-au pre
schimbat carnetele peste 
1 562 000 comuniști.

LA BRATISLAVA S-AU 
ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CE
LEI DE-A IX-A ÎNTÎLNIRI 
A ORGANELOR GUVERNA
MENTALE DE TURISM din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba,

In întreaga țară se constituie 
comisii teritoriale pentru con
trolul purității atmosferei. Din 
inițiativa comisei budapestane, 
în unele cartiere centrale ale 
capitalei ungare se va inter
zice utilizarea combustibililor 
care poluează puternic atmos
fera.

economic; 10.10 Melodii de 
Ud. Deda; 10,30 Litera și spi
ritul legii; 10,45 Din folclorul 
muzical al popoarelor; 11,00 
Buletin de știri; 11.05 Pro
gram de marșuri; 11,35 Cîn- 
tă Helena Vondrackova și 
Mihai Constantinescu; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,30 
Știința la zi; 12,35 Coruri și 
dansuri din opere; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Revista șla
gărelor; 14,00 Buletin de 
știri; 14,05 Varietăți muzica
le; 14,40 Cîntăreți ai satelor; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Clubul adolescenților: 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntecele 
noastre; 16,25 Memoria pă- 
mîntului românesc; 16,45 
Muzică ușoară; 17.00 Buletin 
de știri; 17,05 Radiopublici- 
tate; 17,15 Radiocabinet de 

parlamentele, forțele politice, 
sindicatele, marile organizații 
sociale, toate curentele de opi
nie publică să acționeze în 
favoarea încheierii rapide a 
fazei a doua a Conferinței ge- 
neral-europene, pentru a se 
trece la faza ei finală, în luni
le următoare ; să insiste ca 
opinia publică să fie informa
tă mai pe larg și obiectiv asu
pra ansamblului problemelor 
puse în discuție ; să ceară ca 
faza a treia a Conferinței pen
tru securitate și cooperare să 
se desfășoare la cel mai înalt 
nivel ; să considere actuala 
Conferință general-europeană 
ca fiind un element al între
gului proces, ceea ce eviden
țiază necesitatea de a crea, 
la finele conferinței, un orga
nism cu caracter consultativ, 
care să asigure continuitatea 
procesului de edificare a secu
rității și cooperării pe conti
nent.

R. D. Germană, Mongolia. Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. în cadrul întîlnirii 
au fost dezbătute posibilitățile 
existente pentru lărgirea și di
versificarea colaborării în do
meniul turismului.

CANCELARUL BRUNO 
KREISKY a anunțat într-o 
declarație, făcută duminică 
seara, că starea sănătății pre
ședintelui Austriei, Franz Jo
nas, „s-a agravat serios". Me
dicii diagnostichează „o slăbi
ciune generală a organismu
lui".

UN GRUP DE 11 ALPINIS
TE JAPONEZE de la un club 
din Tokio au eșuat în încer
carea lor de a escalada masi
vul Manaslu — peste 8 000 de 
metri înălțime — situat în 
zona centrală a munților Hi
malaia. O nouă tentativă de 
escaladare a acestui munte va 
avea loc la începutul lunii 
mai.

CEI APROXIMATIV 13 500 
DE DOCHERI DIN MARELE 
PORT AUSTRALIAN SYD
NEY au votat, luni, în favoa
rea declanșării unei greve de 
trei zile în sprijinul revendi
cărilor' lor privind îmbunătă
țirea condițiilor de viață și 
muncă.

După cum a declarat secre
tarul național al sindicatului 
de ramură, docherii își vor 
relua lucrul miercuri noaptea, 
dar sînt gata să participe la o 
nouă mișcare de protest săp- 
tămîna viitoare, în cazul în 
care revendicările formulate 
nu le sînt satisfăcute.

SECRETARUL GENERAL 
AL ASOCIAȚIEI PRESEI U- 
RUGUAYENE (A.P.U.), Ruben 
Acassuso, a fost arestat din 
ordinul expres al puterii exe
cutive — relatează agenția 
Prensa Latina, citind un co
municat oficial apărut la 
Montevideo.

De asemenea, au fost stabi
lite zonele unde se iau măsuri 
speciale pentru protejarea me
diului ambiant. Printr-o hotă- 
rîre a guvernului se interzice 
construirea de întreprinderi 
industriale la distanțe mai 
mici de 15 km de zonele res
pective.

informare și documentare; 
17,35 Pagini alese din creația 
lui Mendelssohn-Bartholdy; 
18,00 Orele serii; 20,00 Muzi
că populară; 20,40 Muzică pe 
adresa dumneavoastră; 22.00 
Radiojurnal; 22,30 Bijuterii 
muzicale; 23,00—5,00 Estrada 
nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18,00 Actualitatea radio; 
18.10 Tangouri celebre; 18,30 
Emisiunea „Viața muzicală"; 
19,00 Emisiunea „Parametri 
’74; 19,10 „Drag mi-e cin te
cul și jocul" — muzică popu
lară la cererea ascultătorilor;
19,30 „Ca un fagure de mie
re" — emisiune de limba 
română literară; 19,40 „Slă
vim flamurile patriei" — 
program de cîntece.

întrevederea dintre 
ministrul afacerilor 

externe al României 
și secretarul general 

al O.N.U.
NEW YORK 8 — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Ministrul a- 
facerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, conducătorul 
delegației țării noastre la se
siunea extraordinară a Adu
nării Generale a Națiunilor U- 
nite, a avut, luni o întrevede
re cu secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, că
ruia i-a transmis un salut cor
dial din partea președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind pentru mesaj, 
Kurt Waldheim, a transmis 
președintelui țării noastre ex
presia înaltelor sale sentimen
te de stimă și apreciere.

In cursul întrevederii au 
fost abordate o serie de pro
bleme majore aflate în aten
ția comunității internaționale 
și a organizației, între care, 
securitatea europeană și si
tuația din Orientul Apropiat, 
precum și punctele înscrise pe 
agenda sesiunii extraordinare 
a O.N.U. De asemenea, a fost 
evidențiată evoluția pozitivă a 
colaborării dintre țara noastră 
și O.N.U. în direcția, sprijinirii 
hotărîrilor și inițiativelor or
ganizației, a sporirii rolului 
acestui important for interna
țional în sfera relațiilor politi
ce contemporane.

Ministrul afacerilor externe 
al țării noastre a avut, de a- 
semenea, o întrevedere cu pre-

Noi candidaturi pentru apropiatele 
alegeri prezidențiale din Franța
PARIS 8 — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite: întrunit luni, la 
Paris, Congresul extraordinar 
al Partidului Socialist Fran
cez a aprobat în unanimitate 
propunerea de a-1 învesti pe 
Francois Mitterrand drept 
candidat la alegerile preziden
țiale.

în cuvîntul rostit la înche
ierea congresului, Franpois 
Mitterand și-a anunțat oficial 
candidatura și a prezentat 
principalele idei care vor sta 
la baza campaniei sale electo
rale.

în aceeași zi, a avut loc 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Fran
cez, care a aprobat depunerea 
candidaturii comune a forțe
lor de stînga.

---- 4-----

Arestarea 
a trei militanți 

ai P.C. din Spania
PARIS 8 (Agerpres). — Zia

rul „L’Humanite" de luni pu
blică o informație din Madrid 
în care se arată că „știri pro
venind de la Direcția generală 
a securității menționează că 
trei militanți ai Partidului Co
munist din Spania, între care 
doi membri ai Comitetului 
Central, au fost arestați". Co
municatul citează numele lui 
Francisco Romero Marin, 
care a activat în ilegalitate sub 
numele de Francisco Andres 
Gonzales, precum și pe Carlos 
Alberto Saenz de Santa Maria 
și pc soția acestuia, Pilar Bra
vo Castells.

Teleșcoală.
9,00 Album : Din tainele a- 

dîncurilor.
9,30 Antologie școlară.

10,00 Curs de limbă germa
nă. Lecția 87 (reluare).

10,30 Curs de limbă franceză. 
Lecția 87 (reluare).

11.00 Vîrstele peliculei.
16,00 Fotbal : Steaua Bucu

rești — O. F. K. Beo
grad. Transmisiune di
rectă. în pauză : Telex. 
Publicitate.

17.45 Curs de limbă rusă. 
Lecția 86.

18,15 Curs de limbă engleză. 
Lecția 85.

18.45 Lecții TV pentru lu

ședințele sesiunii extraordina
re a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite, Leopoldo Beni
tes (Ecuador). S-a procedat la 
o trecere în revistă a proble
melor materiilor prime și dez
voltării, care vor constitui o- 
biectivele esențiale ale dezba
terilor sesiunii extraordinare. 
Totodată, au fost evocate rezul
tatele pozitive ale vizitei pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
în Ecuador, și influența exer
citată de acestea asupra dez
voltării constante a relațiilor 
bilaterale dintre cele două 
țări.

In aceeași zi, George Maco
vescu, a avut o întîlnire de lu
cru cu secretarul general ad
junct al O.N.U., Antonio 
Carrillo Flores, secretar gene
ral al Conferinței mondiale a 
populației de la București. In 
cursul întîlnirii. a fost analizat 
stadiul pregătirilor conferin
ței de la București, ce se fac 
atît la O.N.U., cît și în Româ
nia. A. C. Flores și-a exprimat 
aprecierea și satisfacția față 
de desfășurarea cooperării 
O.N.U. — România în acțiuni
le pentru pregătirea și asigu
rarea succesului lucrărilor 
conferinței.

întrevederile, la care a 
participat ambasadorul Româ
niei la O.N.U., Ion Datcu, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, cordială.

într-o conferință de presă 
organizată după plenară, 
Georges Marchais, secretarul 
general al P.C.F., a subliniat 
că evenimentul va da un nou 
avînt unității stîngii, a tutu
ror forțelor progresiste și de
mocratice din Franța.

Luni la amiază, Valery 
Giscard d’Estaing, ministru al 
economiei și finanțelor, pre
ședintele Federației Naționale 
a Republicanilor Independenți, 
a anunțat oficial candidatura 
sa la alegerile prezidențiale.

CAMBODGIA

Angajamentele militare dintre forțele
khmere de eliberare

CAMBODGIA 8 (Agerpres). 
— Portul Kampot, zonele din 
apropierea orașului Oudong și 
din vecinătatea capitalei Pnom 
Penh au cunoscut. în ultime
le 24 de ore, principalele an
gajamente militare dintre for
țele khmere de eliberare și 
trupele lonnoliste.

Intr-o încercare de a dimi
nua presiunea patrioților asu
pra garnizoanei din Kampot, 
comandamentul lonnolist a 
concentrat întreaga activitate 
a forțelor sale aeriene în re
giunea acestui oraș.

Forțele patriotice au lansat 
noi atacuri împotriva grupă
rii inamice trimise spre 
Oudong, care a fost încercuită 
în apropierea orașului. Se 
menționează că patrioții folo
sesc împotriva acestei grupări 
tunurile de 105 și 75 mm, pe 
care le-au capturat în luptele 
duse pentru eliberarea orașu
lui.

crătorii din agricultu
ră.

19,20 1 001 de seri. în pădure.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Revista economică TV.
20.30 Publicitate.
20.35 Teatru TV : Istoria 

comediei. Renașterea 
italiană.

22.15 24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani: 6
grade; Paring: 3 grade.

Minimele ; Petroșani; 4
grade; Paring : —1 grad.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabilă 
cu cer mai mult noros ziua. 
Izolat se vor semnala averse 
slabe de ploaie. La munte a- 
verse de ninsoare. Vint, slab 
din nord.

Vizita 
delegației 
U.G.S.R. 

în Turcia
ANKARA 8 — Coresponden

tul Agerpres, I. Badea, trans
mite : In continuarea vizitei 
pe care o întreprinde în Tur
cia, la invitația Confederației 
Sindicatelor din Turcia „Turk- 
iș“. tovarășul Mihai Dalea, 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și președinte 
al Comisiei de politică externă 
a M.A.N., a avut o întrevedere 
cu Cahit Karakas, președintele 
Comisiei de politică externă a 
Medjilisului, în cursul căreia 
au fost discutate aspecte ale 
colaborării parlamentare ro- 
mâno-turce. S-a exprimat do
rința reciprocă de a se conti
nua extinderea cooperăm în 
interesul prieteniei dintre po
poarele român și turc, al păcii 
și colaborării în regiunea 
Balcanilor.

Duminică, delegația U.G.S.R. 
a depus o coroană de 
flori la Mausoleul lui Kemal 
Ataturk.*

Luni dimineața, președinte
le U.G.S.R. s-a întîlnit cu On- 
der Sav, ministrul turc al 
muncii. A fost exprimată do
rința comună de a se realiza 
contacte mai frecvente între 
organizațiile muncitorești din 
România și Turcia.

Delegația U.G.S.R. a avut, 
de asemenea, întîlniri cu con
ducerile unor filiale ale cen
tralei „Turk-iș“.

1TAUA ■ Au luat sfîrșit lucrările primei Adunări naționale 
unitare a structurilor de bază a Federației sindicale

RIMINI 8 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : Luni după-amiază, 
s-au încheiat, la Rimini, lu
crările primei Adunări națio
nale unitare a structurilor de 
bază ale Federației sindicale 
C.G.I.L.—C.I.S.L.—U.I.L.. la
care au luat parte peste 3 500 
de delegați ai organizațiilor 
sindicale de pe întreg terito
riul Italiei. Prin întreaga sa 
desfășurare, prin documentele 
adoptate. Adunarea se înscrie 
ca un nou și important pas pe 
calea făuririi unității organi
zatorice a mișcării sindicale, 
a unității de acțiune a clasei 
muncitoare italiene.

„După solemnul angajament 
asumat de cele trei congrese

și trupele lonnoliste
O intensă activitate militară 

este semnalată în zona capita
lei, în puncte situate la cîțiva 
kilometri sud și nord-est de 
oraș.

Izvorul tinereții 
fără bătrînețe

Oamenii care exercită o ac-

Itivitate cerebrală pînă la a- 
dînci bătrînefe, rămin mai 
mult timp tineri decît cei ca- 

Ire nu fac eforturi în acest 
sens. Aceasta este concluzia 

Ila care a ajuns, recent, o e- 
chipă de psihologi vest-ger- 
mani. Intr-un studiu publicat 
de ei în revista medioală 
„Miinchenere Medizinische 
Wochenzeitschrift" se afirmă 
că, o dată cu trecerea vîrstei, 
capacitatea de înmagazinase a 
creierului nu se reduce, așa 

Icum se credea pină acum.
Oamenii mai in vîrstă își În
sușesc mai greu doar acele 

I informații care nu se mai po
trivesc cu imaginea pe care 

I și-au făcut-o ei despre lume.
O dată ce au sesizat, insă, ci
tind sau auzind, corelațiile și 
sensul informațiilor, ei și le 
amintesc adeseori mai bine 
decit cei tineri.

I „Indienii cîntăreți“
In regiunea unde se intil- 

Inesc frontierele Braziliei, Co
lumbiei și Republicii Peru tră
iește un mic trib de indieni 

ITicunas, cunoscut sub nume
le de „indienii cîntăreți". A- 
cest nume își are originea în 
faptul că avind un bagaj mic 
de cuvinte, indienii se expri
mă intonînd în mod diferit 
vocalele și dînd astfel diferi
te înțelesuri aceluiași cuvlnt.

Tribul este format din apro
ximativ 15 000 de persoane, o 
parte din ei locuind pe teri
toriile Braziliei și Columbiei, 
iar restul pe teritoriul Repu
blicii Peru. In urma unui stu
diu recent efectuat de specia
liști ai Institutului peruan de 
lingvistică, s-a stabilit că „in
dienii cîntăreți" au o memo-

AMMAN 8 (Agerpres). — 
Cabinetul iordanian a exami
nat un raport prezentai de 
premierul Zeid El Rifai asu
pra recentelor convorbiri pe 
care regele Hussein le-a avut, 
la Alexandria, cu președinte
le Egiptului, Anwar Sadat — 
a anunțat postul de radio 
Amman.

Intr-o declarație — reluată 
de agenția France Presse — 
premierul El Rifai a arătat că 
„Iordania a aprobat principiul 
participării unei delegații pa
lestiniene independente la 
Conferința de la Geneva pen
tru pace în Orientul Apropiat, 
în cazul in care o astfel de 
delegație ar fi invitată la con
ferință".

Primul ministru iordanian a 
relevat că țara sa a recunoscut 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei încă de la crearea 
sa și că această recunoaștere 
a rămas valabilă. „In ceea ce 
privește atribuirea O.E.P. a 
titlului de reprezentant legal 
și unic al poporului palestmi- 
an. această problemă nu a fost 
abordată la convorbirile de la 
Alexandria".

DAMASC 8 (Agerpres). — 
într-un discurs rostit la o în
trunire care a marcat cea 
de-a 27-a aniversare a Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Siriei. Hafez Al- 
Assad, a declarat că țara sa 
urmărește o pace justă în Ori
entul Apropiat și acționează in 
acest sens. O pace justă — a su
bliniat șeful statului sirian — 
trebuie să se bazeze pe retra
gerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate și pe 
restabilirea drepturilor popo
rului palestinian.

DAMASC 8 (Agerpres). — 
Potrivit unui purtător de cu- 
vînt militar de la Damasc, 
reluat de agențiile internațio
nale de presă, artileria antia
eriană siriană a doborît. luni, 
un aparat aparținînd unei

C.61L-C1S.L-U.I.L.
confederale pentru realizarea 
unității organizatorice, după 
programele înfăptuite de Fe
derația C.G.I.L.—C I.S.L.—• 
U.I.L. în definirea unei linii 
unitare. Adunarea națională 
unitară a structurilor de bază 
— se arată în Apelul final, 
aprobat în unanimitate la în
cheierea lucrărilor — repre
zintă o concretă demonstrație 
a pașilor înainte înfăptuiți și 
a voinței de a se acționa pe 
calea făuririi unității tuturor 
sindicatelor italiene în auto
nomie".

După ce evidențiază actua
lele dificultăți prin care trece 
Italia, Apelul subliniază că 
..ridicarea regimurilor din 
Mezzogiorno, apărarea și dez
voltarea ocupării forței de 
muncă, inițierea unui adevărat 
proces de reforme, lupta îm-

Lupte puternice între patrioții angolezi 
șl trupele colonialiste portugheze

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). 
— Un comunicat al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolej (MPLA), dat publici
tății la Brazzaville, semnalea
ză lupte puternice între for
țele patriotice și unități ale 
trupelor portugheze colonialis

rie foarte bună și o mare ușu
rință în învățarea altor limbi.

O carte despre 
regizorul 

Stanislavski
Editura sovietică „Nauka" 

a publicat, cu prilejul celei 
cle-a 75-a aniversări a Teatru
lui de artă din Moscova, o 
carte intitulată „Experimen
tele regizorale ale lui Stanis
lavski". Cartea urmărește ac
tivitatea creatoare a renumi-

mmmmimuimmmmmui

FAPTUL DIVERS
PE GLOB
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tului regizor și actor de la 
întemeierea teatrului de către 
Stanislavski in 1808 pină in 
anul 1917.

Ghinion...
O bandă de hoți care se pre

găteau să jefuiască o bancă 
din Towsend și studiaseră în 
amănunt complexul sistem de 
alarmă, au început „să lucre
ze" după ce întrerupseseră 
curentul electric. Au fost, în
să, prinși în scurt timp de 
polifia alertată de gardian. A- 
cesta, dormind sub plapuma 
electrică, simțise că i se face... 
Irig.

Observator 
astronomic complex

In Kazahstan se află în con
strucție un observator astro

formațiuni de avioane israeli- 
ene care a încercat, la ora 
11,50 (ora locală), să pătrundă 
în spațiul aerian al Siriei, în 
regiunea muntelui Hermon. 
Avionul israelian a fost vă
zut prăbușindu-se în flăcări 
deasupra unei regiuni din 
sudul Libanului.

Tot luni, la Damasc s-a a- 
nunțat că tancurile siriene au 
angajat o luptă cu tancurile 
israeliene în mai multe punc- 
te ale frontului, concomitent 
înregistrîndu-se puternice du
eluri de artilerie.

In cursul nopții de dumi
nică spre luni, forțele siriene 
și-au continuat luptele cu o u- 
nitate israeliană care a ata
cat duminică, pozițiile înain
tate siriene de pe muntele Her
mon.

TEL AVIV 8 (Agerpres). — 
Comandamentul militar de la 
Tel Aviv a afirmat că trupei® 
siriene și-ău reluat, luni, focul 
de artilerie și de tancuri îm
potriva pozițiilor israeliene de 
la linia de încetare a focului 
de pe înălțimile Golan inci
dentele dintre cele două părți 
s-au extins de-a lungul intre- 
gii linii de încetare a focului 
din regiune.

Totodată, la Tel Aviv s-a a- 
nunțat că echipajul unui avion 
israelian, care survola luni 
Muntele Hermon, a fost silit 
să abandoneze aparatul din 
cauza unor defecțiuni tehnice 
și să sară cu parașuta deasu
pra unei regiuni din sudul Li
banului.

BEIRUT 8 (Agerpres). — 
Ministerul Apărării de la Bei
rut a confirmat că un avion 
israelian de tip „Phantom" 
s-a prăbușit, luni. în regiu
nea Arkouh, din sudul Liba
nului, după ce fusese lovit de 
artileria antiaeriană siriană 
— transmit agențiile de pre
să. Cei doi piloți ai aparatului, 
care l-au abandonat în timpul 
zborului, au fost capturați de 
forțele armate libaneze.

potriva creșterii costului vie
ții și pentru apărarea: salari
ilor reprezintă obiectivul pri
oritar al acțiunii sindicatelor, 
îndreptat spre afirmarea unei 
noi dezvoltări economice a 
țării".

Arătind deosebita impor
tanță pentru acțiunile unitare 
a structurilor de bază ale sin
dicatului — consiliile de de
legați și consiliile de zonă — 
documentul final adresează 
un apel tuturor oamenilor 
muncii italieni de a-și strîn- 
ge și mai mult rîndurile in 
cadrul sindicatului, de j a sus
ține inițiativa de generalizare 
a noilor structuri de bază, în 
scopul ulterioarei avansări a 
procesului unitar, pentru con
solidarea instituțiilor demo
cratice și dezvoltarea econo
mică și socială a țării.

te în apropiere de Cabinda, 
în cursul acestor ciocniri, 

arată comunicatul, între 22 
martie și 2 aprilie au fost 
scoși din luptă 90 de militari 
portughezi. Doi ofițeri au fost 
capturați.

nomic complex, care va cu
prinde un telescop de mari I 
dimensiuni, un sistem de apa- I 
rate cu funcționare bazată pe J 
automatica și telemecănica e- I 
lectronică, precum și un cen
tru de calcul special. Destinat 
observațiilor asupra planetelor 
sistemului solar și a altor o- 
biecte cosmice, observatorul 
va fi situat în nordul lanju- 1 
lui montan Tian-Șan, la o al- | 
titudine de 1 500 de metri.

Traficanți 
de stupefiante

Politia mexicană a arestat ■ 
patru persoane și a confiscat, I 
cu prilejul cercetărilor între
prinse pe coasta Pacificului, 
patru tone și jumătate de ma- ' 
rijuana. O cantitate mare ae I 
drog — peste o tonă jumăta
te — a fost descoperită și se- I 
chestrată de poliție în nord- J 
vestul fării. *

Continuîndu-și acțiunile, I 
politia a arestat încă șase tra- ] 
ficanti de stupefiante, confis- | 
cind peste 6 tone de marijua- ■ 
na și 2,2 kilograme de cocai- I 
nă. Cocaina era transportată . 
de un cetățean american, ca- | 
re a fost arestat pe aeroportul i 
din Ciudad de Mexico. J

Abuzul de alcool
Un raport al specialiștilor 

serviciilor pentru dezintoxica
rea alcoolicilor din Goteborg, I 
publicat de ziarul suedez „Ai- I 
tonbladet", relevă că, în Suc- 1 
dia, abuzul de alcool provoacă I 
anual moartea a 5 000 de per- . 
soane — cifră care apare deo- I 
sebit de ridicată dacă este ' 
privită în paralel cu faptul I 
că, în această țară, numărul I 
celor morți în accidente de ■ 
circulație nu depășește cifra | 
de 1 400 pe an.
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