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Vizita președintelui Republicii
Costa Rica, Jose Figueres

Ferrer, în tara noastră
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ÎN ÎNTÎMPINAREA sărbătorii muncii
A A

Colectivele Văii Jiului iși consacră

Graficele vor
Afirmația din titlul 

este o concluzie, nu 
concluzia este bazată 
ceea ce spun oamenii, pe 
realizează prin munca lor 
dragi cititori, graficul alăturat. Pe total bazin 
0,3 procente nerealizate nu sînt în măsură să 
producă semne de întrebare, mai ales în 
condițiile în care șase exploatări sînt peste 
linia planului. Aceasta în condițiile în care 
colectivul de la Vulcan a rotunjit plusul la 
20 000 de tone extrase în acest an „peste", 
făcind astfel încă o dată dovada meritului 
de a fi lansat chemarea la întrecere, dovada 
entuziasmului cu care întimpină marea săr
bătoare a muncii.

Dar pe lingă realizările minerilor de la 
Vulcan, îmbucurător e faptul că toate cele
lalte mine s-au „pornit" după „căderea" de 
la mijlocul decadei. Dar despre asta vom 
mai vorbi. Lonea merge de cîteva zile con
stant cu depășiri, Dîlja la fel — cele 4,6 pro
cente în plus vorbesc de la sine despre stră
daniile deosebite ale minerilor de la... Li- 
vezeni ; Aninoasa în ultimele zile s-a redre
sat, ca și Uricaniul. Doar la Lupeni. și Paro
șeni sînt probleme. Și, dacă unele - la Paro
șeni — sînt de natură obiectivă, altele țin de 
oameni. „Cred că planul celei de .a doua 
decade va fi realizat, urmînd ca într-a treia 
— cînd abatajele vor merge din plin — să 
recuperăm restanța...", ne declara cu zece 
zile în urmă inginerul Constantin Teodorescu, 
director tehnic la E. M. Lupeni. Tare mult 
am fi dorit ca spusele dumnealui să se adeve
rească. Numai că „socoteala" nu s-a prea 
potrivit cu realitatea. în loc să meargă .,la 
plan" exploatarea a mai adăugat la minus 
încă 1 200 de tone - în ziua de 16 inregis- 
trînd o cădere „de virf" față de sarcina 
zilnică, respectiv 1 206 tone. Am vrea să 
credem apropierea de „ștacheta" planului din 
ultimele zile de bun augur pentru recupera
rea promisă în decada a treia. Dar am subli
nia două aspecte - pe care le supunem a- 
tenției comitetului de partid și conducerii ex
ploatării : 
utilaje, în 
au fost în 
vor putea 
absențe nejustificate - peste 1 500 în două 
decade - e greu de conceput că minerii

arăta succese!
acestor rînduri 
o» opțiune. Și
pe fapte, pe

cifrele pe care le 
entuziastă. Priviți,

1) cu atît de multe defecțiuni la 
special la cele de transport, cite 
ultimele zile minerii din abataje nu 
lucra cu spor ; 2) cu atît de multe

COMENTATOR
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La decada a doua

Situația realizării 
planului
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M. Lonea
M. Petrila
M. Dîlja
M. Aninoasa
M. Vulcan
M. Paroșeni
M. Lupeni 
M. Uricani

TOTAL 
VALEA JIULUI

Ritm intens la montajul 
instalațiilor energetice

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, luni a so
sit în țara noastră, într-o vi
zită oficială de prietenie, pre
ședintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres Ferrer. 
Această vizită se înscrie în 
cadrul bunelor relații de prie
tenie și colaborare statornici
te între Republica Socialistă 
România și Costa Rica, relații 
care cunosc un curs ascen
dent pe baza respectării prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc.

în istoria legăturilor dintre 
cele două state, un moment 
de însemnătate primordială 
l-a constituit vizita efectuată 
în Costa Rica de președintele 
Nicolae Ceaușescu, în septem
brie 1973. Dialogul la nivel 
înalt româno-costarican. des
fășurat la San Jose, a consti
tuit, prin rezultatele sale rod
nice, o contribuție de seamă 
la întărirea raporturilor bila
terale. Tratatul de prietenie 
și cooperare între Republica 
Socialistă România și Republi
ca Costa Rica — document 
de o deosebită semnificație in
ternațională — și celelal
te acorduri comune, sem-

timpul vizitei șe- 
au des- 
legături- 
perioadă 

diferite

nate, în 
fuluj statului român, 
chis noi perspective 
lor bilaterale, pe o 
mai îndelungată,' în 
domenii de activitate.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-costarican este menit 
să dea un nou impuls colabo
rării dintre cele două țări, în 
interesul reciproc, să contri
buie la cauza înțelegerii in
ternaționale.

Sub aceste auspicii a avut 
loc luni ceremonia sosirii la 
București a președintelui Jose 
Figueres Ferrer.

Pe aeroportul Otopeni, au 
fost arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Costa 
Rica, ale căror falduri înca
drează portretele celor doi 
șefi de stat. Pe mari 
pancarte sînt înscrise urările 
în limbile spaniolă și română : 
„Bun sosit în Republica Socia
listă România Excelenței Sale, 
domnul Jose Figueres Ferrer, 
președintele Republcii Costa 
Rica", „Trăiască prietenia 
dintre poporul român și po
porul costarican".

La ora 15,40, aeronava cu 
care a călătorit președintele 
Republicii Costa Rica ateri
zează.

In întîmpinarea distinsului 
oaspete au venit președintele 
Republicii ~ - -■ -
tovarășul 
împreună 
Bodnaraș, 
președinți
Stat, Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe. Erau de față 
alți membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale, generali, ziariști. Era 
prezent, de asemenea, Con
stantin Stănescu, ambasadorul 
României la San Jose.

La coborîrea din avîon pre
ședintele Figueres este salutat 
cu cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat își string mîinile, 
se îmbrățișează cu căldură.

Președintele Jose Figueres 
Ferrer prezintă șefului statu
lui român persoanele oficiale 
care îl însoțesc: dr. Manuel 
Aguilar Bonilla, prim-vicepre
ședinte al Republicii, dr. Jose 
Luis Orlich Bolmarcich. mi
nistrul sănătății publice. Oscar 
Arias Sanchez, ministrul pla
nificării. Franklin Aguilar, 
ambasador.

Președintele ■ Nicolae 
Ceaușescu prezintă șefului sta-

Socialisțe .România, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășii: Emil 
Ștefan Voitec, vice- 
ai, Consiliului de

(Continuare in pag. a 4-a)

PROTOCOLARĂVIZITĂnitățile miniere. Astfel, linia 
electrică aeriană de 110 KV, cu 
dublu circuit, între Vulcan și 
Petrila, va fi terminată cu 3 
luni mai devreme - predarea 
urmînd să se realizeze la 30 
iulie în loc de 30 octombrie. 
La fel și stația TRAFO 
110/35/15/6 kV Petrila.

Terminarea cu 30 de zile mai 
devreme a obiectivului LEA 
6 kV Paroșeni 3 și intrarea în 
faza de probe în avans a 
stației TRAFO de 35/6 kV de 
la Bărbăteni sînt două succese 
pe care colectivul le consacră 
sărbătorii apropiate a muncii, 
Echipele conduse de Nicolae 
Pică, Gheorghe Dumitrescu, 
Dorin Ivan și Gheorghe Străinu 
s-au evidențiat în mod deosebit 
prin munca depusă pentru do- 
bîndirea acestor rezultate.

Hotărîrea colectivului lotului 
electromontaj Vulcan de a în- 
tim.pina ziua de 1 Mai cu rea
lizări în muncă îmbunătățite se 
materializează, 
oada primelor 
lunii aprilie, 
producției de 
taj planificată 
care se adaugă depășirii 
460 000 lei a planului în 
mul trimestru al anului.

Fizic, valoarea lucrărilor 
plimentare executate se

numai în peri- 
20 de zile ale 
prin depășirea 
construcții-mon- 
cu 180 000 lei,

sută

su- 
con- 

cretizează in devansarea stadi
ilor de execuție, față de cele 
din grafice, la un însemnat nu
măr de obiective de mare in
teres industrial prin care se a- 
sigură alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor din 
Valea Jiului, îndeosebi din u-
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sută 
sută 
sută 
sută 
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Președintele Jose Figueres 
Ferrer a făcut luni seara, la 
Palatul Republicii, o vizită 
protocolară președintelui
Nicolae Ceaușescu.

La întîlnire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Ștefan 
Voitec, Manea Mănescu, Emil

Drăgănescu și George Maco- 
vescu. A fost de față Constan
tin Stănescu, ambasadorul 
României la San Jose.

Oaspetele a fost însoțit de 
dr. Manuel Aguilar Bonilla, 
prim-vicepreședinte al Repu
blicii, dr. Jose Luis Orlich

Bolmarcich, ministrul sănătă
ții publice, Oscar Arias San
chez, ministrul planificării! :și 
Franklin Aguilar, ambasador.

Vizita protocolară a decurs 
într-o atmosferă de caldă cor-, 
dialitate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Parlamentului 

Republicii Populare Bangladesh
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază, pe Abdul 
Malek Ukil, președintele Par
lamentului Republicii Popu
lare Bangladesh. Oaspetele a 
fost însoțit de Rahman A. K. 
Mujibur, deputat, A. Faiz, se
cretar adjunct la Parlament.

La întrevedere a participat 
tovarășul Miron Constantines- 
cu. președintele Mtțrii A- 
dunări Naționale.

Cu acest prilej. Abdul Ma
lek Ukil a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu, popo-

rului român, un salut călduros 
din partea primului ministru 
al Republicii populare Bangla
desh, Mujibur Rahman. îm
preună cu dorința ca relațiile 
de prietenie dintre cele două 
țări și popoare să se extindă 
in continuare.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat să 
se transmită primului minis
tru Mujibur Rahman un cor
dial salut, iar poporului .prie
ten din Republica Populară 
Bangladesh cele mai bune u- 
rări de prosperitate, de succes

în dezvoltarea economică $1 
socială independentă a țării 
sale.

In cursul convorbirii; care a 
avut loc apoi, s-a. subliniat 
importanța rezolvării proble
melor litigioase între state pe 
cale pașnică, prin acorduri și 
tratate, astfel ca fiecare popou 
să-și poată concentra eforturi
le în direcția înaintării pe ca
lea progresului economic ți so-

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă,, priete
nească.

Adunarea festivă din Capitală 
consacrata aniversarii a 104 ani 

de la nașterea lui V. I. Lenin

Raționalizarea fluxurilor tehnologice
mijloc eficient de creștere a producției

■ I t »și productivității muncii
Aflată in pragul unei impor

tante dezvoltări de ansamblu 
întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani tinde să mate
rializeze ceea ce conducerea 
superioară de partid și de 
staț a inițiat în direcția con
stituirii. în bazinul carboni
fer al Văii Jiului, a unui pu
ternic centru de concepție și 
construcție a utilajului minier 
specific condițiilor geologico- 
miniere ale bazinului.

Urmărind realizarea acestui 
imperativ, colectivul I.U.M.P 
își canalizează activitățile în 
direcții creative noi, concor
dante cu cele mai actuale rea
lizări în construcția de ma
șini. Începînd cu partea con- 
ceptivă, a cărei bază materi
ală a constituit-o înființarea 
secției de cercetare-proiectare, 
continuînd cu adaptarea în 
consecință a unei dotații afe
rente și terminînd cu reorga
nizările funcționale și de exe
cuție, totul în uzină vizează 
crearea celor mai adecvate 
condiții în vederea îndeplini-

rii sarcinilor trasate de partid.
Fiecărui compartiment func

țional, fiecărei secții sau ate
lier. ii revin sarcini precise, 
întreaga filieră de pregătire 
și execuție a producției își are 
precizat rolul în finalizarea 
produselor ce poartă marca 
întreprinderii, indiferent dacă 
este vorba de utilaje miniere, 
piese de schimb, reparații sau 
prestări de servicii.

în acest cadru un rol deter
minant îl are organizarea pro
ducției și a muncii, prin abor
darea unor tematici de anali
ză esențiale ale activității de 
producție prezente și de pers
pectivă. Elaborat pe capitole 
de activități, planul tematic 
de organizare a producției și 
a muncii pentru anul 1974. re
zervă o pondere însemnată 
utilizării celor mai eficiente 
metode de organizare a pro
ducției și a execuției lucrări
lor. în condițiile în care viito
rul apropiat prevede darea 
în folosință a primelor 
capacități de producție

planul de sistematizare și am
plificare a uzinei, metodele 
de organizare preconizate ur
măresc raționalizarea fluxuri
lor tehnologice, adaptate noi
lor condiții îmbunătățite de 
lucru și, în ’ aceeași măsură, 
noilor cerințe calitative și de 
competitivitate ce se ridică 
în această etapă.

Dintre produsele uzinei, re
prezentative ca importanță în 
procesul de extragere a căr
bunelui și ca pondere valorică 
în planul producției globale 
a întreprinderii, grinzile me
talice articulate de tip cheso- 
nat ocupă un loc important, 
generînd o serie de preocupări 
referitoare la optimizarea fa
bricației acestui produs. In 
baza studiului de raționaliza-

începînd de ieri iși desfă
șoară lucrările în cadrul Cen
tralei cărbunelui Petroșani 
consfătuirea personalului din 
compartimentele de control 
tehnic de calitate din cadrul 
unităților miniere, de prepa
rare și de producere a utila
jului minier din întreaga țară.

Consfătuirea, care își va în
cheia lucrările în cursul zilei 
de astăzi, este organizată în 
conformitate cu prevederile 
programului stabilit de Ins
pectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calității Pro
duselor și Ministerul Minelor

noi 
din

Consfătuire
pe tema
calității

producției

Ing. Aurel DULA,
șeful biroului Organizarea 
producției și a muncii — 

I.U.M.P.

(Continuare in pag a 3-a)

ÎNTÎLNIRE
A CENACLURILOR

LITERARE

Duminică diminea
ța a avut loc, la clu
bul muncitoresc din 
Petrila, o întîlnire a 
cenaclurilor literare 
„Meșterul Manole" 
din Petroșani și „Ve
nus".

Au citit poezie Eu
genia Călugăru, Mir
cea Andraș Dumitru

V ____

Nechifor și proză Io
sif Naghi. La întîlni
re au luat parte scri
itorul Mihai Tunaru 
și Ion Parhon, redac
tor la ziarul 
ca“. Au 
aspecte 
literare 
răsfrînge munca 
nerilor.

fost 
ale 
in

I „Mun- 
analizate 

creației 
care

ClTE ZECE
FIECARE

se
mi-

acțiune de muncă pa
triotică în sprijinul 
producției. Cu acest 
prilej au fost trans
portați 400 stilpi hi
draulici din atelierul 
de reparații la gura 
puțului pentru a 
introduși 
ran

RĂSPUNS

fi
în subte-

PROMPT

Peste 40 de tineri 
de la sectorul electro
mecanic al minei 
Vulcan au participat 
la sfirșitul săptăminii 
trecute, la o amplă

Nicolae 
Turdeanu tocmai 
plica celor 16 noi 
gajați veniți la 
na Dîlja pentru 
structaj, o problemă 
de protecție a mun-

Maistrul

cii cînd a sunat te
lefonul: dorește cine
va să doneze volun
tar sînge ?

Vestea a fost adusă 
la 
din 
taj. 
nit . 
meni au pornit ime
diat spre centrul de 
colectare și conserva
re a sîngelui din Pe
troșani unde au fă
cut prima lor donare.

cunoștința celor 
sala de instruc- 

Răspunsul a ve- 
prompt. 16 oa-

‘Petrolului și Geologiei în ve
derea îmbunătățirii' calității 
producției, ca o premisă esen
țială în creșterea rapidă a efi
cienței economice, a competiti
vității produselor.

Prilejuind un cadru organi
zatoric adecvat, consfătuirea 
permite realizarea unui rodnic 
schimb de experiență între 
participanți privind activita
tea desfășurată de comparti
mentele C.T.C. din unități, 
precum și posibilitățile de 
generalizare a experienței, 
bune dobîndite, de stabilire a 
unor măsuri concrete, capabi
le să conducă la îmbunătăți
rea în continuare a calității 
combustibililor solizi și a c- 
chipamentului tehnologic mi
nier.

In cursul primei zile au fost 
prezentate referate care au a- 
nalizat evoluția indicilor de 
calitate la producția de căr
bune realizată de unitățile 
din Valea Jiului în perioada 
anului 1973 și a trimestrului 
I a. c. activitatea de control 
tehnic de calitate, desfășurată 
în cadrul minelor Aninoasa, 
Uricani. Petrila, a întreprin
derii de utilaj minier Petio- 
șani și altele.

Una din brigăzile de mi
neri ale sectorului I de la 
mina Aninoasa care rapor
tează pe frontul cărbunelui 
rezultate remarcabile este 
și cea condusă de tînărul 
miner Mihai Podaru.

In clișeul nostru, 
erui cu șeful de 
Gheorghe Co.jocaru 
cii lor la un bilanț 
șirea din șut.

brigadi- 
schimb 

și orta- 
după ie-

Aniversarea a 104 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, genial gînditor și con
ducător revoluționar marxist, 
a fost omagiată în Capitală în 
cadrul unei adunări festive.

In sala Casei prieteniei ro- 
mâno-sovietice, adunarea, or
ganizată luni după-amiază de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R., a reunit activiști de 
partid, de stat și ai organiza
țiilor obștești, vechi militanți 
ai partidului și ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
oameni ai muncii din între
prinderi și instituții, militari, 
tineri muncitori, elevi și stu- 
denți.

Erau prezenți membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Constantin 
Pîrvulescu, vechi membru de 
partid cu stagiu din ilegalita
te. Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al 
Consiliului General ARLUS. 
Larisa Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
Constantin Matei, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Cristina Luca, secretar al 
C.C. al U.T.C., Valeriu Jugă-

naru, muncitor la uzinele 
„Vulcan", și Adriana ionescu, 
studentă.

In prezidiu a luat loc, de a- 
semenea, V. X. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Constantin 
Petre, secretar al Comitetului 
municipal București al P:C R.

Aducînd un călduros omagiu 
lui Vladimir Ilici Lenin, ge
nialul teoretician și strateg 
revoluționar marxist, la adu
narea festivă a luat cuvintul 
tovarășul Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. redactor 
șef al revistei. „Era Socialistă".

I

(Agerpres)

„HUNEDOARA, HUNEDOARA"
un reușit spectacol de varietăți dedicat minerilor

Potenlialu.1 artistic al ju
dețului nostru este impresio
nant prin valoare, diversita
te fi echilibrată repartizare 
in teritoriu. Aceste conclu
zii, reieșite după multe ma
nifestări de prestigiu ale miș
cării artistice de amatori, 
s-ciu întărit simbătă seara in 
timpul spectacolului „Hune
doara, Hunedoara" organizat 
la Casa de cultură din Pe
troșani — avind semnificația 
unui omagiu adus muncii 
minerilor din Valea Jiului — 
de Comitetul judefean de 
cultură și educație socialis
tă, Radioteleviziunea română 
și Comitetul municipal de 
cultură și educație socialis
tă.

„Hunedoara, Hunedoara" a 
fost un spectacol de varietăți 
conceput 
specifice 
cuprindă 
atractive 
să iie urmărite cu interes și 
pasiune de orice spectator 

•Proiecția unui Ulm care Înre
gistrează cele mai proemi
nente realizări social-econo- 
mice din județ, in pragul ce
lei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării, a fost prologu, 
creator de atmosferă. Pe a- 
cest fond au urmat evoluți
ile spectaculare în care sar
cinile cele mai întinse ie-a a-

după exigentele 
acestui gen — sâ 
o suită de momente 
și accesibile care

T. SPĂTARU

(Continuare in pag. a 3-a)
Corul din Orăștie evoluează în fața camerelor de televiziune cu piesele „Marșul lui 

Iancu" și „Vatra Daciei străbune". Foto : Ion LICTU
* ■

I
■JT



MARȚI, 23 APRILIE 19742

„COMPETIȚIA
SPERANȚEI. QR“

Relativ recent, a avut loc 
plenara comitetului F.R.F. în 
care au fost dezbătute toate 
aspectele activității fotbalisti
ce din țara noastră, pentru îm
bunătățirea continuă a acestei 
activități, în scopul obținerii 
de rezultate superioare. Unul 
din aspectele principale ale 
dezbaterilor comitetului fede
ral a fost acela al cadrelor 
tinere. Dezbaterile s-au con
cretizat prin hotărîrea ca. în- 
cepind cu anul competițional 
viitor, să se desfășoare un 
campionat al juniorilor sub 
o nouă formulă competiționa
lă, care să asigure un sistem 
mai eficace de selecție și in
struire a tinerilor în vîrstă 
le 16—18 ani.

Așa s-a născut „competiția 
speranțelor", care-și va începe 
activitatea la 25 august 1974.

astfel ca termenul de 25 au
gust să nu prindă colectivul 
nepregătit și atunci să încea
pă activitatea cu ce va avea 
la îndemînă. Nepregătirea a- 
duce după sine riscul ca, da
că lotul ce-1 va încropi în 
pripă, nu va corespunde teste
lor F.R.F., clubul Jiul să se 
vadă în situația păgubitoare, 
și chiar rușinoasă, de a fi în
locuită în rîndul celor 24 cu 
o grupare cu preocupări 
serioase.

Termenul este destul 
scurt pentru că, de fapt,
preconizat trebuie să fie sta
bilit pînă la 23 iulie a.c. cînd 
se termină campionatul divi
ziei C. Aceasta întrucît e de 
presupus că elemente cores
punzătoare acestei competiții 
a juniorilor ar trebui găsite 
în primul rînd la nivelul di-

mai

de 
lotul

Campionatul național al juniorilor — 
într-o nouă formulă competițională

0 Ce așteptăm de la echipa Jiul ?

Ea această competiție partici
pă echipele grupărilor consi
derate că posedă baze mate
riale corespunzătoare și cu 
posibilități de instruire la un 
bun 
pâri 
vizia 
serii.

nivel și anume: 18 gra
de divizia A și 6 de di- 

B. repartizate în trei 
In loturile acestor echi

pe vor putea fi cuprinși cîte 
18 tineri de pe un teritoriu 
mai larg (fără dezlegare), fiind 
însă necesar ca ei să 
pundă 
tehnice 
trehorii 
concurs 
va salariza la nivelul secun
zilor divizionarelor A. De alt
fel, F.R.F. va subvenționa în
treaga activitate a acestor e- 
chipe, ceea ce va înlătura e- 
terna scuză a unor grupări 
care motivau lipsa de rezulta
te în. instruirea cadrelor tine 
re, prip lipsa posibilităților 
materiale. (In această situație, 
s-a aflat de mulți ani de zile, 
și echipa Jiul, care actualmen
te nu are, în tot lotul său 
„mare", decît un singur jucă
tor crescut în Petroșani sau 
în localitățile învecinate !...)

Jiul are acum o ocazie uni
că de a-și crea o pepinieră de 
juniori care să asigure, in
tr-un termen foarte scurt, ne
cesitățile lotului divizionar. 
Pentru aceasta insă este nece
sară o intensă muncă de de
pistare a elementelor existen
te în județul nostru, care ar 
putea corespunde acestei com
petiții de elită a juniorilor.,

cores- 
unor teste . fizice și 
stabilite de F.R.F. An- 
vor fi angajați prin 
de către F.R.F., care-i

vizionarelor C și numai întîm- 
plător și în campionatul ju
dețean.

Credem că ar trebui să se 
treacă imediat la formarea u- 
nei echipe de observatori ca
re să vizioneze toate meciuri
le divizionarelor C și cele dm 
campionatul județean care au 
în lotul lor jucători cu vîrstă 
corespunzătoare. In urma re
feratelor acestor observatori 
— competenți — va trebui să 
se ducă tratative cu jucătorii 
respectivi (cu părinții lor), să 
se studieze crearea posibilită
ților pentru transferul lor, în
scrierea la școlile dorite, a po
sibilităților de cazare, supra
veghere etc.

In continuare, după definiti
varea lotului și inceperea 
competiției, va fi nevoie de o 
persoană care să coordoneze 
toată activitatea administrati
vă a acestei competiții în 
scopul ca, să se creeze, iar a- 
poi să se mențină condițiile 
unei desfășurări corespunză
toare, clubului Jiul revenin- 
du-i răspunderi mari atît față 
de F.R.F. care finanțează ac
tivitatea și dorește rezultate 
concrete, cît și față de părin
ții tinerilor pe care i-ar trans
fera din alte localități înveci
nate.

Participarea Jiului la aceas
tă competiție a speranțelor, in 
condiții optime, merită toată 
atenția, ea puțind rezolva pen
tru viitor veșnica problemă 
a „achizițiilor".

I. bogdan

FOTBAL, DIVIZIA C

Derbiul Văii Jiului

...Sub o vastă boltă sinilie, senină, de april, pe un drum 
lin, fără pulbere, fără fir de mărăcine, fără băltoace și fără 
urzici, am întîlnit, zilele trecute, un grup de tineri. Erau vînjoși 
dar încruntați. Mergeau în monom, incovoiați, îndurerați parcă, 
și fiecare ducea în spate cîte-o... himeră, grea ca un sac cu 
cărbuni sau ca un echipament de infanterist în aplicații. Erau 
rugbiștii Științei, l-am întrebat unde merg și n-au știut ce să-mi 
răspundă ; i-am descusut să aflu ce transportă dar n-am putut 
să citesc nimic în atîtea priviri resemnate, parcă golite de intenții 
de mărire. Himerele, lipite de grumazuri puternice, zîmbeau 
totuși amar : unde-i vremea isprăvilor răsunătoare ale băieților 
lui Teodor Rădulescu ; unde sînt vicecampionii țării, setoși de 
victorii continue ; unde-au dispărut superbii noștri transformeuri, 
de ce nu sînt determinați acești tineri falnici să nădăjduiască

însemnări de spectator

CÎND HIMERELE ZÎMBESC
mereu spre o țintă atinsă cîndva, care trebuia să devină un eta
lon al tuturor evoluțiilor lor de azi ?... Cortegiul a trecut încet, 
liniștit, și covîrșitoarea povară cu întrebări ce-și așteaptă răs
punsul, pe care-o duceau în spate elevii lui Băltărețu, îmi stăruie 
încă în priviri. Și caut să-mi amintesc : oare și 
altădată, cînd vizau (nu visau) titlul suprem, rugbiștii stu- 
denți umblau tot ca acum, brambura, de colo-colo, toată ziua, 
fără interese și orgolii ? Spune-mi, Dan Talpă, cind n-ai ezitat 
nici un moment, duminică, să-ți năpustești ploaia de pumni în 
ceafa adversarului, te-ai gîndit că-ți vei părăsi echipa în mo
mentele ei cele mai grele? Nu. Nu te-ai gindit nici o clipă. 
Cum n-au făcut-o nici alți coechipieri de-ai tăi, cu alte prile
juri... Ce vă lipsește, totuși, ce vă neliniștește, ce nu vă convine ? 
— mă adresez vouă, cu Încredere, pentru că încă mai am încre
dere în voi, Florin Constantin, Jean Ștefan, Marian Burghelea, 
Octav Stoica și ceilalți - drumul vostru, cum spuneam mai sus, 
e lin, fără pulbere, fără fir de mărăcine, fără băltoace și fără 
urzici, e bătătorit de o fostă echipă mare, ce așteptați, pe cine 
așteptați, încotro vă îndreptați, de ce ne șifonați duminicile ? 
Pe cine reprezentați în rugbiul românesc, voi, rugbiștii de la 
Știința Petroșani ? Nu, oare, un institut de învățămînt superior 
prestigios ? Atunci ? Ce dorim, în fond, de la voi ? Să răsturnați 
himerele ce vă înconvoaie. Să aspirați. Să doriți. Să vreți. 
Să dovediți că puteți. Pentru că puteți.

Adrian CONDOR

NEW YORK 22 (Ager- 
pres). — Tenismanul austra
lian Rod Laver a cîștigat 
turneul internațional de la 
Houston, obținind astfel a 
treia victorie consecutivă în 
grupa a IlI-a a Circuitului 
W.C.T. In finală, Rod La
ver l-a învins cu 7—6, 6—2 
pe suedezul Bjorn Borg, am
bii jucători asigurîndu-și 
calificarea în faza finală a 
competiției, programată în
tre 8 și 12 mai la Dallas.

STIMA-> >

BELGRAD 22 (Agerpres). 
— După disputarea a 9 run
de și a unor partide între
rupte, în turneul internațio
nal de șah de la Vrnjacka 
Banja conduce Sax (Unga
ria) cu 7 puncte, urinat de 
Taimanov (U.R.S.S.) — 6
puncte, Rajcevici (Iugosla
via) — 5 puncte, Dely (Un
garia) și Silnici (Iugoslavia) 
—• cîte 5 puncte (1) etc. Vic
tor Ciociltea (România) 
se află Pe locul 13. cu 3 
puncte și o partidă între
ruptă.

Faptul că handbalul a rede
venit un sport 
troșani poate 
de interesul 
simpatizanții 
duminică dimineața, cînd 
ciuda unei ploi mărunte și a 
timpului friguros tribunele din 
jurul terenului ce găzduia o 
dispută devenită tradițională, 
dintre Știința Petroșani si 
Metalul Copșa Mică, au de
venit aproape neîncăpătoare.

Lupui, Maslici și colegii lor 
s-au străduit din plin să o- 
noreze interesul manifestat cu 
o prestație cît de cît la ni
velul pretențiilor existente. 
Chiar dacă elevii profesoru
lui Eronim Ceacu au manifes
tat încă serioase lacune în or
ganizarea jocului, ei ne-au 
demonstrat că atunci cînd 
doresc victoria cu toată ardoa
rea este foarte greu să le-o 
„răpească" partenerul de în
trecere. A fost posibilă deta
șarea de adversar, în mod 
special, datorită unei apărări 
remarcabile, dirijată cu mul-

îndrăgit în Pe- 
fi confirmat și 
manifestat de 
acestui sport, 

în

tă inteligență în teren de 
Bora, datorită șuturilor pre
cise ale lui Lupui și Szemes, 
ultimul o adevărată revelație 
a întîlnirii.

De la bun început, gazdele 
își depun candidatura 
victorie, conducînd cu 
grație golurilor realizate 
Lupui și Mastici. Daian 
două ori) și Schester răstoarnă

la...
2—0, 

de 
(de

HANDBAL, 
divizia B

7 m, același Da- 
pentru ultima oa- 
de partea echipei 
Din acest mo-

MONCHEN 22 (Agerpres).
— Peste 12 000 de specta
tori au urmărit la „West- 
falen-halle" din Dortmund 
finala „Cupei campionilor 
europeni" la handbal mas
culin disputată între forma
țiile V.F.L. Gummersbach 
și M.A.I. Moscova. După 
prelungiri, victoria a reve
nit cu scorul de 19—17 for
mației V.F.L. Gummersbach, 
care cucerește astfel pentru 
a patra oară trofeul.

Au luat sfîrșit cîteva în- 
tîlniri contînd pentru noua 
ediție a „Cupei Davis". La 
Cairo, selecționata Republi
cii Arabe Egipt a învins cu 
scorul de 4—1 echipa Bulga
riei. In turul următor tenis- 
menii egipteni vor juca în 
compania echipei Angliei. 
In meciul de la Bruxelles e- 
chipa Belgiei a ciștigat cu 
5—0 jocul cu formația Gre
ciei. F,ormația Norvegiei s-a 
calificat, de asemenea, pen
tru faza următoare mvin- 
gînd la Oslo cu 4—1 echipa

TELEX
Iranului. Cu scorul de 5—0 
a ciștigat echipa Finlandei 
meciul susținut la Helsinki 
în compania echipei Turciei. 
Din cauza timpului nefavo
rabil acest joc a avut loc 
Pe teren acoperit. La Mon
te Carlo, Danemarca a eli
minat cu 3—2 Monaco.

Echipele Poloniei și Unga
riei se află la egalitate: 2—2 
în întîlnirea, care are loc la 
Varșovia.

BRASILIA 22 (Agerpres).
— Continuîndu-și pregătiri
le în vederea participării la 
turneul final al campiona
tului mondial de fotbal din 
R.F. Germania, echipa Bra
ziliei, deținătoarea titlului, 
a susținut o nouă partidă 
de verificare. In meciul dis
putat în orașul Brasilia, 
fotbaliștii brazilieni au în
vins cu scorul de 4—0 (1—0) 
selecționata Haiti.

SOFIA 22 (Agerpres). — 
La Sevlievo s-au desfășu
rat întrecerile competiției 
internaționale de lupte li
bere „Memorialul Dan Ko- 
lov“, la care au participat 
171 de sportivi din 16 țări, 
printre care U.R.S.S., Iran, 
R.D. Germană, R.P. Mongo
lă, România, Cuba și Bul
garia.

La categoria 82 kg, in ca
re victoria a revenit bulga
rului Zaberski. luptătorul 
român Vasile iorga s-a cla
sat pe locul doi, fiind ur
mat de Maragașvili 
(U.R.S.S,). In limitele cate
goriei peste 100 kg, pe pri
mul loc s-a situat Boev 
(Bulgaria), urmat de Bi- 
gaev (U.R.S.S.) și Ștefan E- 
nache (România).

Schester (6—5). pentru ca în 
continuare Știința să pună 
stăpînire totală pe joc, domi- 
nînd cu autoritate și detașîn- 
du-se in învingătoare sigură 
în urma golurilor realizate de 
Szemes (7—5. Flețan (cel mai 
frumos gol al întîlnirii la ti
na din puținele acțiuni pe se
micercul celor din Copșa Mi
că: 8—5) și Lupui: 9—5. 
urma transformării unei 
vituri de la 7 m. La 
rezultat, studenții rămîn 
4 oameni în cîmp. fapt 
care adversarii profită, redu- 
cînd din handicap (9—6) prin 
Schester, cel mai eficace ju
cător oaspete. In continuare 
însă Szemes (de două ori, de 
la 7 m) Lupui și Gliga, pe 
contraatac, ridică scorul la 
13—6 în favoarea Științei Pe
troșani. Ultimul gol al întîlni
rii este semnat de Daian, gol 
cu care se pecetluiește și re
zultatul final: 13—7.

Astfel 7-le studenților din 
Petroșani realizează o victo
rie pe deplin meritată, rod al 
strădaniei tuturor jucătorilor, 
al prestației acestora 
fazele defensive cît și 
ofensive.

Arbitrii V. Căpățînă 
VVotcheldanth (Timișoara) au 
condus, cu scăpări, o dispută 
destul de aprigă și dîrză.

, în 
lo- 

a'cest 
cu 
de

însă situația, anunțînd și in
tențiile precise ale metalur- 
giștilor, de a nu ceda ușor. 
După ce Lupui restabilește e- 
galitatea, transformînd o lo
vitură de la 
ian readuce, 
ră avantajul 
sale (3—4)..
ment, talentatul Szemes, abia 
introdus în joc, își începe se
ria golurilor. După primul său 
gol, Lupui transformă o nouă 
lovitură de la 7 m, pentru ca 
în ultimele secunde ale re
prizei, același Szemes să sta
bilească scorul la 6—4 în fa
voarea gazdelor.

Repriza secundă debutează 
cu un atgc dezlănțuit al 
oaspeților, concretizat de

atît în 
în cele

POPICE

Foto: Ion LICIU

de 
Lu-

a revenit
Minerului Lupeni

Pe terenul din Lupeni s-a 
dispulat duminică partida din
tre Știința Petroșani și Mine
rul din localitate. Acest derbi 
al Văii Jiului, după cum era 
considerat, nu și-a onorat 
„cartea de vizită" decit timp 
de o repriză. Pentru că. în 
cea de a doua parte a meciu
lui, deși au fost înscrise două 
goluri, s-a jucat confuz, fără 
nerv, ambele echipe fiind 
mulțumite parcă de rezultat, 

la urmă au cîștigat fotba- 
din Lupeni, cu scorul de 
care au dominat mai 
și au știut să valorifice 
din greșelile de apărare 

Echipa Minerul

Piuă 
liștii,

mult 
două 
ale Științei.
putea eîștiga detașat dacă Co
troază. Dosan, Lucuța și Rusu 
finalizau situațiile favorabile 
de gol în care s-au aflat. Ori
cum. această victorie obținută 
cum s-ar spune... în deplasa
re, mai dă o speranță jucăto
rilor de la Minerul 
da cu mai multă 
partidele viitoare.
putea promova in 
de fotbal.

Despre echipa Știința se 
poate spune că și în meciul

de a abor- 
încredere 

a
B

pentru
divizia

de duminică și-a etalat gama 
de cunoștințe tehnice. Insă ju
cătorii săi. de dragul... artifi
ciilor au pierdut prea ușor 
balonul, nu s-au concentrat 
suficient în fazele de poartă. 
O notă bună pentru portarul 
Berindei care a salvat cîteva 
goluri ca și făcute.

Așa cum relatam mai îna
inte. prima repriză a fost plă
cută ca spectacol fotbalistic, 
ambele formații reușind acți
uni aplaudate de către publi 
cui spectator. După ce în mi 
nutele 8 și 11. Cotroază scapă 
ocazia de a deschide scorul, 
șutind din apropiere pe lingă 
bară, studenții înscriu primul 
gol al partidei. E minutul 15 
cînd, la o frumoasă combina
ție între Rotea și Gudei, ulti
mul expediază mingea în pla
să, pe lingă portarul Șarpe, 
surprins și el de rapiditatea 
fazei. Peste cinci minute, Be
rindei are o intervenție salva
toare la șutul lui Cotroază, iar 
în minutul 23 blochează ba
lonul la picioarele lui Dosan. 
In minutul 25, același Dosan 
are posibilitatea să egaleze 
scorul, dar mingea expediată

de el a nimerit bara ! Cu șa
se minute înainte de încheie 
rea primei reprize Borcan sal
vează de pe linia porții,: la un 
șut al lui Lucuța.

In repriza secundă sînt de 
semnalat doar golurile înscri
se de Cotroază în minutele 48 
și 60. precum și ocaziile ra
tate de către Dosan și Cete- 
raș. In rest, joc anost, fără al
te acțiuni de poartă.

Arbitrul Tudor Andrei din 
Sibiu a condus corect urmă
toarele formații: ȘTIINȚA: 
Berindei — Rado, Borcan. Ru
su (Pandelaș), Sandu — Bîtea, 
Nădășan — David. Kraft (Bi
ro). Gudei, Rotea; MINERUL: 
Șarpe — Polgar, Popescu, 
Burdangiu. Rus — Dumitru, 
Dosan (Dincă) — Lucuța (Mol
dovan), Ceteraș, Cotroază, Flo- 
rescu.

In etapa viitoare, Minerul 
Lupeni va întilni pe teren pro
priu formația Metalul Topleț, 
iar Știința se va deplasa la 
Calafat pentru a juca înj com
pania echipei Dunărea — una 
din fruntașele clasamentului 
seriei a Vil-a.

Sîmbătă și duminică s-au 
disputat meciurile antepe- 
nultimei etape a campio
natului municipal 
popice (masculin). La 
peni, echipa Minerul a ce
dat categoric în fața popi
carilor de la Utilajul Petro
șani. Scor final: 4491—4813. 
Cealaltă echipă din Lupeni, 
Vîscoza, a cîștigat la 
trila: Preparatorul — Vîs
coza 4405—4465 p.d.

Oaspeții s-au apărat 
cu dîrzenie. Szemes, Fie- 
țan și ceilalți handba- 
liști ai Științei au acțio
nat insă cu clar’, iziune 
și în repriza a doua s-au 
impus categoric...

și M.

N. ANDREI

C. MATEESCU

Agenda
sportivă 

săptămînală
• Ea nivelul unităților se 

va desfășura o nouă etapă 
în „Cupa tineretului", 
școli — întreceri 
handbal, atletism și gim
nastică. In întreprinderi și 
instituții — partide 
handbal, fotbal și popice.

Parîngul Lonea Preparatorul Petrila 2-0

Fn sfîrșit,
AU ÎNVINS

Șl RUGBIȘTII NOȘTRI!
. .

11-3 cu Agronomia Cluj
După un rezultat 

tate și 5 (cinci I) 
consecutive, care au 
realmente XV-le 
minieri în zona periculoasă a 
clasamentului, iată că elevii și 
coechipierii lui Constantin 
Băltărețu au reușit duminică 
și o... mult așteptată victorie, 
în dauna Agronomiei Cluj. 
„Sufletiștii" prezenți în tribu
nele stadionului „Jiul" din Pe
troșani au avut satisfacția de 
a aplauda o victorie muncită 
a favoriților lor în disputa cu 
un adversar care și-a apărat 
cu corectitudine șansele, stră- 
duindu-se să ofere celor pre 
zenți împreună cu partenerii 
de întrecere, o partidă agrea

de egali-
înfrîngeri 
„aruncat" 

studenților

tehnic 
medicul 

Balint. 
se

Florin Constantin 
plină acțiune. O 
care ne
plăcere de 
nui rugbist 
dat de noi.

în 
fază 

amintește cu
acțiunile u- 
mult aplau-

Joc plăcut, disputat în limi
tele deplinei sportivități pe 
tot parcursul său.

Gazdele au reușit să cîștige 
această partidă dovedindu-se 
mai bine pregătite fizic și mai 
combative in acțiuni. In pri
mele 15 minute, meciul este 
echilibrat, fazele alternînd de 
la o poartă la alta, după ca
re gazdele' ies mai hotărî te la 
atac și, în minutul 30, la e 
neînțelegere între apărătorii

echipei 
profită 
primul

oaspe și portar, Baki 
de ocazie și înscrie 

gol: 1—0.

IN CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN

Cînd nimeni nu mai credea 
că se va mai înscrie un gol, 
ambele echipe muRumindu-se 
ch rezultatul, cu trei minute

înainte de terminarea meciu
lui, extrema stingă a gazdelor, 
Bălărie, aleargă după o minge 
care părea că nu mai poaie 
fi ajunsă și dintr-un unghi 
dificil înscrie un gol de toată 
frumusețea: 2—0.

De la gazde s-au remarcat 
David (cel mai bun de pe te
ren) Lupa. Baki. Demotrescu 
și Buium, iar de la oaspeți 
Leșu, Sereanu, Foca și Tașcă.

• La nivelul municipiu
lui:

— joi, 25 aprilie — eta
pa municipală a ..Crosului 
tineretului" (Petroșani);

— miercuri și joi — etapa 
a XVII-a a campionatului 
municipal de popice; sîmbă- 
tă și 
tapă.

duminică — ultima e-

Duminică — fotbal, di- 
A: Jiul — Sportul stu- 

fotbal, 
Lupeni 
rugbi,

vizia
dențesc București; 
divizia C: Minerul
— Metalul Topleț;
divizia A: Știința — Farul 
Constanța.

N. SIROP
corespondent

Pe-

prețioa- 
recupe- 
la mar- 
ratează

bilă, punctată adeseori cu faze 
spectaculoase.

Meciul debutează, după cum 
era de aștepta,t, cu atacuri in
sistente ale gazdelor, care insă 
nu reușesc să finalizeze dato
rită exagerărilor în aruncări 
ale baloanelor cu piciorul în 
porțiunea de teren admirabil 
acoperită de cel mai 
jucător de pe teren, 
stomatolog din Cluj,
Cu toate acestea. Știința 
apropie mai des de buturile 
adverse. în min. 14 fiind a- 
proape de deschiderea scoru
lui, însă Fălcușanu nu deschi
de decît seria... impreciziilor 
în executarea loviturilor de 
pedeapsă din poziții foarte co
mode. Nu trec decît 6 minute 
și o acțiune a lui Neagu este 
finalizată printr-o aruncare 
reușită de Băltărețu cu toată 
opoziția disperată a lui Delea- 
nu. Neinspirat. Fălcușanu ra
tează apoi și încercarea de 
transformare, gazdele mulțu- 
mindu-se a conduce din acel 
moment cu 4—0, avantaj pe 
care urmează a-1 dubla în 
min. 24 fa urma unei acțiuni 
a ..treisferturilor" petroșănene, 
inițiate după semnalizarea u- 
nei obstrucții^ comise de Ba- 
lint, Stoica, culcă balonul des
tul de spectaculos în terenul 
de țintă advers., dar Chiriță 
ratează transformarea.

Rugbiștii de la poalele Fe-7 
leacului, deranjați de acest 
8—0. insistă mai mult în gră
mezile organizate, cîștigî.nd în 
același timp baloane 
se și în fazele fixe de 
rare, în repunerile de 
gine. După ce Balint
pe puțin o lovitură de pedeap
să (min. 29). dominarea oaspe
ților este întreruptă, pentru 
moment, de gazde care însă 
ratează inexplicabil majorarea 
scorului.

Treziți la realitate de acest 
duș rece, studenții mineri re
vin în atac cu mai multă de
cizie, forțînd majorarea sco
rului. După o nouă ratare din 
poziție ideală, (autor: Chiriță), 
Fălcușanu ridică scorul la 
11—3 (min. 39) transformînd 
(în fine !) o lovitură de pe
deapsă acordată gazdelor la 
numai 14 m de butur,ile echi
pei vizitatoare.

In repriza secundă, jocul ca
pătă o accentuată notă de e- 
chilibru. combatantele mam- 
festîndu-și din plin dorința de 
a înscrie noi puncte. Din pă
cate, ambele echipe își conso
lidează doar pozițiile defensi
ve, nemaireușind nimic, nici 
pe înaintare, nici pe linia u-e 
treisferturi. In final, publicul 
a aplaudat evoluția schimbată 
în bine (era și cazul) a urmă
torilor rugbiști de la Știința 
Petroșani: Radu Lăzăroiu,
Talpă. Ștefan, F. Constantin, 
Burghelea, Băltărețu. Vește- 
meanu, Neagu. Fălcușanu. Ră- 
dulescu, Dumitru, Stănculea- 
nu, Stoica, Chiriță.

BUDAPESTA 22 (Ager
pres). — Au luat sfîrșit în
trecerile concursului inter
național de gimnastica de 
la Budapesta, la startul că
ruia au fost prezenți spor
tivi și sportive din 10 țări, 
printre care și România.

La individual compus 
masculin, pe primul loc s-a 
clasat sportivul sovietic Fe
dorenko cu 108,85 puncte, 
urmat de Molnar (Ungaria) 
— 108,60 puncte și Kubica 
(Polonia) — 108,50 puncte. 
Gimnastul român Gheorghe 
Păunescu a ocupat locul 6, 
cu 107,75 puncte.

Concursul feminin a fost 
ciștigat de Monika Csarar 
(Ungaria) cu 72,05 puncte, 
secundată de Zelenkova 
(U.R.S.S.) — 72 puncte.

VARȘOVIA 22 (Ager
pres). — Capitala Poloniei 
a găzduit un concurs inter
național de sărituri în apă 
la care au participat înotă-; 
tori și înotătoare din Bulga
ria, R.D. Germană. Româ
nia, Ungaria și Polonia.

Proba feminină de sărituri 
de la platformă a fost câș
tigată de Silvia Becker (R.D. 
Germană) — 332,45 puncte, 
secundată de Elzbieta Wer- 
niuk (Polonia) — 327,85
puncte. Sportiva româncă 
Mihaela Atanasiu s-a situat 
pe locul patru, cu 279,50 
puncte.

In proba similară mascu
lină, victoria a revenit polo- 
lonezului Iakob Pukov cu 
447 puncte, urmat de com
patriotul său Andrei Wer- 
niuk — 403,40 puncte, Afil
ia Hajnal (Ungaria) — 
401,90 puncte și Alexandru 
Bagiu (România) — 371,25
puncte.

N. LOBONȚ
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O condiție prioritară a etica
cității muncii politice de masă:

Gazetele de perete sa reflecte
mal pregnant viața colectivelor

Un nume rostit cu respect I

să dea 
faptelor 
la două 

Lonea

interme- 
mij- 

de

cu- 
ale

întrecerea socialistă se des
fășoară cu intensitate în în- 
tîmpinarea zilei de 1 Mat, 
ziua solidarității internaționa
le a oamenilor muncii de pre
tutindeni. Cum se reflectă re
zultatele obținute pînă acum 
și preocupările de viitor ale 
colectivelor minerești în con
ținutul gazetelor de perete 
din cadrul exploatărilor din 
bazinul nostru carbonifer ? 
lată o întrebare la care rîndu- 
rile de față încearcă 
un răspuns pe baza 
desprinse de pe teren 
exploatări miniere — 
și Lupeni.

Cum se reflectă, deci, pro
blemele celor două colective 
în conținutul gazetelor de pe
rete ? Ce eficiență au materi
alele difuzate prin 
diul acestor importante i 
loace ale muncii politice 
masă ?

Considerate, pe drept 
vînt, adevărate cronici vii 
evenimentelor din viața colec
tivelor exploatărilor miniere, 
gazetele de perete tind să de
vină din ce în ce mai mult 
oglinda fidelă a preocupărilor 
comuniștilor, a organizațiilor 
de bază care le coordonează 
activitatea.

Am urmărit în ziua de 18 
aprilie 1974 edițiile cele mai 
recente ale gazetelor de pere
te de la E. M. Lonea și E. M 
Lupeni. Privind gazetele de 
perete de la mina Lonea. re
marcăm de la început efortul 
pentru abordarea unei tema
tici majore, de actualitate, 
preocuparea pentru asigurarea 
unui conținut bogat în fapte 
și idei a articolelor. O simplă 
enumerare a temelor aborda
te în articole este concludentă 
cu privire la orientarea aces
tei gazete. In articolele „Apro
vizionarea pe orizontul 400 a 
sectoarelor de producție și 
pregătiri cu materiale și va- 
gonete goale", „Cum se res
pectă angajamentele asuma
te11 sînt popularizate rezulta
tele obținute de brigăzile lui 
Marin Ciubăr care a realizat
1 540 tone cărbune față de an
gajamentul de 500 tone ; Ion 
Cojocarii, cu 2 099 tone față de 
500 tone, Ion Miclea III, cu
2 283 tone față de 800 tone. 
Constantin Solomon, cu 1241 
față de 400 tone — apoi „Ca
litatea cărbunelui indicator 
principal pe anul 1974 în ca
drul E. M. Lonea'1. Toate a- 
ceste articole cjștigă în greu- Cornel HOGMAN pentru ocuparea următoarelor posturi

șef birou aprovlzlonare-desfacere
Grâficele vor arăta succeselHunedoara electromecanicmaistru

(Urmare din pag. 1)
tîmplarmaistru(Urmare din pag. 1)

confecțiimaistru

Mica publicitate
artistice)

Orăștie,

armonie, 
amintite 

autentică 
spectacol 
bogat —

nu mai 
asupra 
resimțit 

în con- 
și Dilja

de varietăți 
Hunedoara", 
doar parțial 
artistice din

Doina",
de muzică u-
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J

vut ansamblul Teatrului de 
estradă din Deva. Soliștii Lr- 
via Ivan (Țara mea cu ochi 
frumoși", „Dați-mi soarele"), 
Cornel Negrescu, și Corneliu 
Sava, prin interpretări ii- 
rești, eu voci calde și cu plă
cute nuanțări melodice, s-au 
remarcat în partea muzicală, 
cum în coregrafie s-au dis
tanțat de ansamblu soții Ma
nea (în „Dansul ceferiștilor", 
secvenfă plină de fantezie). 
In momentele șale vesele 
spectacolul a fost generos 
deși valoarea lor (chiar dacă 
ele plac) e ambiguă (Lucian 
Radulian a imitat, destul de 
izbutit de altfel pe Columbo, 
oaspetele de simbătă seara al 
televizoarelor noastre; dar 
.cită valoare are o imitație ?). 
Mai plin de farmec a fost 
Liviu Oros („Monolog") pen
tru să aduce pe scenă un 
limbaj popular proaspăt, aso
ciat unei degajări remarcabi
le.

Surprizele cele mai plăcu
te ale serii au fost aduse 
tot de artiștii amatori. Așa 
a fost au „Nunta de la Pane", 
obicei de o deosebită frumu
sețe plastică și cromatică sau 
călușarii de la Geoagiu (trei 
generații care dansează cu 
rară virtuozitate). Taraful de 
la Brad, intr-o proporție co
vârșitoare a instrumentelor 
de suflat, a executat cu mă
iestrie și acuratețe muzicală 
o suită de „Țarine" (cu so
liști amatori foarte buni) și 
a impresionat prin omoge-

Raționalizarea fluxurilor tehnologice — 
eficient de creștere a producției

re a fluxului tehnologic al 
noului tip de grindă, s-au în
treprins deja primele măsuri 
care se vor concretiza odată 
cu începerea fabricației de 
serie, prevăzută pentru semes
trul II al anuluj în curs. Ra
ționalizarea constă în ordona
rea în flux tehnologie a faze
lor de execuție a tuturor re
perelor și montarea în ansam
blul produsului finit, într-o 
linie de montaj semiautomată, 
cu un ridicat procent de me
canizare a operațiilor. Utila
jele cu care va fi dotată linia 
de fabricație se află în fază 
de execuție prin autoutilarc. 
iar dintre cele care provin 
prin colaborare cu furnizori 
externi, o parte au și sosit.

Pe baza mecanizării princi
palelor operații de execuție 
a reperelor și de asamblare 
finală a grinzilor, se va obține 
o creștere considerabilă a pro
ducției și a productivității

și neajunsurile

aceasta, gazeta 
producția" pre-

tate prin caracterul lor con
cret, vizînd deopotrivă expe
riența bună 
din sectoare.

Alături de 
„Tineretul și 
zintă fapte din cele mai re
cente. Rubrica „Tineri cu 
care ne mîndrim11 evidențiază 
pe Marin Trăilă, Arghir 
Gin. rghiță, sectorul I. Nico- 
lae Enache, Mihai Boroș, sec
torul II, Vasile Dumitrache, 
Dragoș Telega, sectorul .111. 
Carol Boroș. • Viorel Matei, 
sectorul IV; Gheorghe Elinco- 
vici. Ion Zalomir, sectorul V, 
și alți tineri care se achită e- 
xemplar de sarcinile ce le re
vin, La cealaltă rubrică, „Ti
neri cu care nu ne mîndrim11, 
sînt înșirați cei care bat re
cordul absențelor nemotivate 
și a actelor de indisciplină : 
Petru Costinaș, Eugen Maxim 
din sectorul I. Gheorghe Mo- 
șică, Victor Boghean, Ionel 
Natanțicu din sectorul II, Ion 
Avram, Ionică Stoica din sec
torul IU, Constantin Drăguț, 
Emil Kertesz din sectorul IV, 
Ion Hurez, Pavel Atănăsoaie, 
sectorul V.

Printre mijloacele educative 
mult folosite la E. M. Lonea 
în ultimele luni se află și ca
ricatura la gazeta satirică „Ur
zica". Și aici sînt „prezenți11 
cei care au săvîrșit peste trei 
absențe nemotivate în cursul 
săptămînii 15—20 aprilie.

La E. M. Lonea în ultimul . 
timp rețin atenția și alte în
cercări reușite de a reflecta 
cît mai fidel și cu eficiență 
evenimentele din viața colec
tivului acestei exploatări.

Ce prezintă la data de 18 a- 
prilie a.c. gazeta de perete 
„Minerul" de la E. M. Lupeni?

Un prim articol vorbește 
despre angajamentele colec
tivului minei pe 1974. Din text 
nu aflăm nimic concret, măcar 
despre fruntașii exploatării. 
Alt material se vrea o croni
că sportivă cu aere de satiră 
la adresa meciului din 14 a- 
prilie intitulată : ..Minerule, 
șefia a avut o durată scurtă I11 
Colegiul de redacție încearcă, 
totuși, să se mențină în pro
blematica majoră a minei 
prin articolul „Se apropie 
Ziua muncii — 1 Mai. Cu ce 
rezultate o întîmpinați ?“ în 
care sînt prezentate rezulta
tele sectoarelor din care 
și-au realizat planul — 
III și VII. Un alt articol, 
tulat „Faci parte din cei 

nitate și posibilitățile lui. Al
te momente de vrajă au fost 
aduse' de „Dansul pădure- 
nesc“ al studenților din Hu
nedoara și de corul din O- 
răștie (care a depășit cente
narul existenței sale), pre
zent în concursul „Cîntare 
patriei" organizat de televi
ziune. „Marșul lui Iancu" și 
„Vatra Daciei străbune" au 
fost interpretate cu subtili
tate și desăvirșită 
Ar mai putea fi 
multe elemente de 
valoare din acest 
complex și foarte 
proeminentă fiind buna idee, 
a prezentării (și pină la un 
punct a ilustrării 
principalelor orașe județene 
Deva, Hunedoara, 
Petroșani. Spectacolul a fost 
conceput ca pe cit posibil 
să fie inedit in programele 
televiziunii. De aceea, Valea 
Jiului nu a fost prezentă cu 
formații artistice deși multe 
dintre ele sînt de un ridi
cat nivel (grupul vocal fol
cloric de la C'impu lui Neag, 
corurile de la Lupeni, Petri
la și cel pionieresc 
tarat, formalii i' 
șoară, soliști).

Spectacolul 
„Hunedoara, 
deși a cuprins 
dinamica vieții 
județ, a fost o inițiativă foar
te bună și va trebui perma
nentizată datorită caracteru
lui său de verificare și func
ției stimulative pentru miș
carea artistică.

muncii la sortimentul grinzi 
metalice, efecte la care desi
gur un rol însemnat îl are 
organizarea., respectiv, rațio
nalizarea fluxului tehnologic.

în mod similar s-a inițiat 
reorganizarea fluxului tehno
logic și la alte sortimente. 
Este cazul armăturilor de mi
nă. a țevilor flanșate, a unor 
piese de schimb de mare u- 
zanță in subteran, ca fiori de 
sfredel, cuțite pentru combină, 
agrafe de furtun și altele. La 
armături de mină și țevi flan- 

fluxului 
de 
că

respecti- 
într-un 

în 
de

șate reorganizarea 
tehnologic, beneficiază și 
împrejurarea favorabilă, 
fabricația produselor 
ve se va desfășura 
spațiu de producție nou, 
care operațiile succesive 
prelucrare a profilului laminat 
brut vor fi ordonate într-o suc
cesiune care să favorizeze op 
timizar.ea fabricației

Pe aceeași linie, de reorga
nizare a fluxurilor tehnologi
ce în spații de producție noi,

înșirate numele celor

de

gîndul de a 
realizat bun 
dintre gaze-

vorbește la modul general 
despre absentomani. Nimic 
concret, legat de ceea ce se în- 
tîmplă la sectoare. Nici un nu
me cu toate că și aici numărul 
absențelor nemotivate ’ este 
destdl de mare. Un panou re
zemat de peretele din fața ga
zetei, reprezentînd o carica
tură nesemnificativă, sub care 
erau 
care au lipsit de la șut, nu 
suplinește efectul pe care l-ar 
fi avut celelalte mijloace gra
fice folosite ca altă dată, atît 
de inspirat și maximum 
eficiență, de colegiul de re
dacție al gazetei.

Departe de noi 
nega ceea ce s-a 
Ia una sau alta 
tele amintite, trebuie spus că 
acolo unde ele nu reflectă 
îndeajuns preocupările colec
tivului. nici rezultatele nu sînt 
concludente.

Să ne oprim la un a- 
numit gen de preocupări, cum 
ar fi, de exemplu, inițiativele, 
în Valea Jiului s-au născut 
multe inițiative minerești va
loroase printre care cea a 
brigăzii lui Ion Sălăjan de la 
E. M. Lupeni. Or. nici aici — 
cel puțin ! — nu găsim vreun 
materia] care să oglindească 
rezultatele obținute în extin
derea ei, strădanii pentru sta
bilizarea noilor angajați.

Și încă o întrebare de 
ce nu insistă mai mult gaze
tele de perete pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de 
plan ? întrebarea e valabilă 
mai ales la Lupeni, unde deși 
mina nu și-a realizat sarcini
le în a doua decadă decît în 
proporție de 96.2 la sută gaze
ta de perete nu abordează a- 
ceastă problemă și nici altele, 
mai ales privitor la eficiența 
economică.

Iată de ce considerăm ne
cesar că birourilor comitetelor 
de partid le revine răspunde
rea directă, efectivă pentru 
activitatea desfășurată de ga
zetele de perete și întreaga 
agitație vizuală din : cadrul 
exploatărilor. Este de datoria 
lor să îndrume îndeaproape, 
cu competență. întreaga acti- 

a
ca 
în 

vi tate 
astfel 
cient

gazetelor de perete, 
ele să intervină efi- 
mobilizarea colecti

velor de mineri la îndeplini
rea ritmică și cu eficientă a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în .cinstea 
marilor evenimente din anul 
1974.

care muncesc zi de -ri”cu tra
gere de inimă vor putea realiza 
revirimentul promis. Concluzia 
este una : necesitatea întăririi 
exigenței față de calitatea revi
ziilor și reparațiilor, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, față 
de aceia care dezorganizează 
producția lipsind de la lucru. 
Este nedrept ca minerii harnici 
ai Lupeniului ,,să plătească oa
lele sparte“ de niște oameni care 
nu-și fac datoria. Restanța mi
nei nu este mare, dar suficientă 
pentru a necesita fermitate în 
luarea măsurilor.

Cît despre Paroșeni, așa cum 
am mai subliniat în ziarul nos
tru, unele greutăți obiective trag 
mina inapoi. Dar nici indiscipli
na nu-i de neluat în seamă. A- 
baterile constatate de unul din
tre redactorii noștri, inserate in 
ziar, vizează direct gradul de 
participare al unora la redresa
rea situației minei. Am fost in
formați că s-au luat măsuri fer
me după apariția articolului în 
ziar. Dar am fi vrut să le facem 
cunoscute public. Cum răspunsul 
nu ne-a sosit - poate nu era 
cazul să se aștepte termenul 
legal - nu ne permitem să vor-

se înscrie și mutarea activită
ții de producție a sectorului 
de reparații electricei în noul 
spațiu, în curs de reămenaja- 
re la fostul depozit de mate
riale Varnița.

Aceste citeva exemple voi 
fi urmate de alte acțiuni si
milare, avînd în vedere nece
sitatea finalizării. în termen 
cît mai scurt, a obiectivelor 
planului de sistematizare po
trivit căruia I.U.M.P. va deve
ni o unitate model și din 
punctul de vedere al moder
nizării fluxurilor tehnologice. 
Bineînțeles, metoda organiză 
rii fabricației în flux, aplicată 
numai la produsele de serie, 
cu o pondere funcțională în
semnată în procesul de extra
gere a cărbunelui, reprezintă 
în același timp un mijloc efi
cient de influențare pozitivă 
a unor indicatori economici 
de bază : producție, producti 
vitate, preț de cost.

Cum, în același timp

Pe frumoasele alei din 
preajma Institutului de 
mine Petroșani.

Foto : I. VISCOLU

Punou 
sau arhivă?
— Tot alea ?
— Tot 1
— Credeam că...
— Da de unde !...
Am întors capul spre ținta 

discuției celor doi muncitori. 
Pe panoul ce ar fi tr - 
buit să conțină „Faptul zilei", 
care impune o operativitate 
sugerată categoric de chiar 

NOT
titlul acestora, citim : „Dato
rită bunei organizări a locu
lui de muncă, s-au obținut ur
mătoarele rezultate în peri
oada... 29 martie 1974"(!).

Renunțăm la comentariu.
In 16 aprilie, după mai bine 

de o decadă și jumătate din 
lună, puteam afla cît a reali
zat fiecare brigadă de la sec
toarele I, IV și VII. in... luna 
martie. La aceeași dată puteam 
să aflăm cît au realizat sec
toarele în 12 martie și cît. a 
realizat Centrala cărbunelui, 
în... 27 n‘. unu.1973.

Mulți oameni vin și se uită, 
dovadă că-i interesează rezul
tatele obținute și cîștigurile 
realizate. Atunci, de ee a- 
ceastă sarcină — a ținerii „la 
zi“ a datelor de popularizare 
a rezultatelor muncii colecti
vului — este tratată cu atît 
de puțin interes la Lupeni.?

bim despre ele. Cert este un 
lucru : în spatele greutăților prin 
care trece mina se ascund des
tul de multe neajunsuri care se 
răsfrîng direct asupra realizări
lor, umbrind eforturile care se 
depun. Pentru că se depun și 
eforturi.

Promiteam la începutul acestor 
rînduri cîteva cuvinte despre „că
derea" de la mijlocul decadei. 
Aceasta nu este altceva decit 
efectul deficiențelor de organi
zare, a! indisciplinei, al lipsei de 
măsuri preventive. Nu înțelegem 
de ce intr-o singură zi, această 
„cădere" a însumat pe întregul 
bazin mai mult de 3 000 de tone 
și șase din cele opt exploatări 
rămase sub plan. Ca să 
vorbim de implicațiile 
aprovizionării care s-au 
mai multe zile. Aceasta 
dițiile în care Vulcanul 
unde s-au luat din timp măsuri 
n-au fost atinse de restanțe, 
restanțe care acum implică efor
turi de care, literalmente, 
era nevoie.

Și, pentru că tot vorbim 
restanțe, o statistică sumară 
rată că în a doua decadă, 
întregul bazin, în 19 cazuri 
ploatările nu Ji-au realizat pla-

lucru 
fabricație în flux sau 
tehnologie de grup, me- 
preconizată a se intro- 
la secția de stîlpi hidra- 
din Vulcan, se vor men- 
și metodele tehnologiei

I.țl.M.P. va continua să fabri
ce produse de serie mică și un 
volum mare de prototipuri, 
în special la sortimentul uti
laje miniere, în paralel cu pro
movarea tehnologiei de 
prin 
prin 
todă 
duce 
ulici 
ține 
clasice. îmbunătățite la rîndul 
lor prin creșterea gradului de 
mecanizare a operațiilor și 
perfecționarea procedeelor teh
nice de execuție.

Colectivul întreprinderii de 
utilaj minier Petroșani este 
ferm decis să înscrie și în’ 
domeniul raționalizării fluxu
rilor tehnologice noi realizări, 
care să stea cu cinste alături 
de înfăptuirile sale de tradi
ție. contribuind prin moder
nizarea metodelor de muncă 
la îndeplinirea mărețului pro
gram ce i-a fost trasat.

In ziarul nostru nr. 7 583, 
din 23 martie ă.c., a apărut 
articolul cu titlul de mai sus, 
în care se arată că deși în 
mersul trenurilor, valabil de 
la 3 iunie 1973 la 25 mai 1974, 
figurau trenurile accelerate 
247/250 și 249/248. Craiova — 
Cluj și înapoi, acestea nu au 
fost puse în circulație.

Referitor la articolul apă
rut, Oficiul mersurilor de 

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

care se referă 
au fost prevăzute în 
de circulație 1973— 

scopul realizării unei 
directe între Craiova 
două mari centre e-

tren din Departamentul Căi
lor Ferate București ne trimi
te răspunsul de mai jos. pe 
care-1 redăm în întregime ți- 
nînd seama de interesul pe 
care-1 manifestă față de aceas
tă problemă publicul călător 
din Valea Jiului : „Trenurile 
accelerate la 
articolul 
graficul 
1974 în 
legături 
și Cluj, 
conomice, sociale și culturale 
ale țării.

Această legătură ar fi con
dus la reducerea duratei de 
călătorie și eliminarea trans- 
bordărilor din stațiile Petro
șani, Simeria și Teiuș. Circu
lația acestor trenuri a fost 
prevăzută însă cu ordin spe
cial. fiind condiționată de e- 
xecutarea lucrărilor de elec-

nul zilnic : Lonea în 3, Petrila în 
4, Dîlja și Aninoăsa în 2, Paro- 
șeniul in 8, Lupeniul în 5, Uri- 
caniul în 3, iar Valea Jiului în 3 
zile. Acestea toate au cerut - 
și mai cer încă - eforturi spo
rite care nu ar fi fost necesare 
dacă se luau din timp măsurile 
de rigoare.

Dacă am amintit toate aceste 
neajunsuri, am făcut-o pentru 
că ele trebuie să fie grabnic li
chidate în sprijinul 
producției. Minerii 
făcut nu o dată dovada hărni
ciei, a priceperii și hotărîrii lor, 
a puterii lor de mobilizare. O 
vor face - sîntem convinși’ - și 
de această dată pentru ca la 
sărbătoarea muncii să poată 
raporta numai succese, 

trificare a liniei Tg. Jiu 
Livezeni.

Conform sarcinilor de elec
trificare a căii ferate prevă
zute în planul cincinal 1971— 
1975, au început lucrările de 
electrificare a liniei Caran
sebeș — Timișoara — Curtici, 
a căror executare a impus ca 
o mare parte din trenurile de 
marfă care circulau pe aceas
tă linie, să fie deviate pe ruta

Filiași — Petroșani — Sime
ria — Curtici. Creșterea nu
mărului de trenuri de marfă 
pe linia Petroșani — Simeria 
peste prevederile inițiale, în 
condițiile capacității de cir
culație destul de mici a aces
tei linii cu cale simplă, și 
profil greu, a condus la situ
ația de a fi scoase din circu
lație unele trenuri de călători.

Electrificarea liniei Caran
sebeș — Curtici avînd termen 
de dare în funcțiune la sfir- 
șitul anului 1975, a determi
nat ca trenul accelerat pre
văzut între Craiova — Cluj 
să fie scos din graficul de cir
culație valabil de la 26 mai 
a.c. Reintroducerea acestor 
trenuri, rămîne însă în aten
ția noastră și va fi posibilă 
după terminarea lucrărilor de 
electrificare menționate".

Fabrica de bere și malț din 
Galați, pusă în funcțiune par
țial. în cursul lunii februarie, 
a livrat, zilele trecute, primele 
cantități de bere. Proiectată 
pentru o capacitate de 200 000 
hl pe an. ea va livra zilnic 
140 000 de sticle de bere. Uni
tatea utilizează pentru reali
zarea produsului apă de adin- 
cime. menită să confere berii 
„de Galați11 calități gustative 
deosebite. In cursul lunii sep
tembrie, va fi dată în exploa
tare aici și o secție de înalț cu 
o capacitate de 11 000 tone pe 

Sînt mai bine de 26 de ani 
de cînd cetățenii din Dîlja 
Mare l-au ales pe Albert Ka- 
lath să le reprezinte intere
sele generale în fața orga
nului local al puterii de stat. 
In tot acest timp s-au schim
bat multe lucruri în viața 
oamenilor de aici și. fără 
îndoială că numele deputa
tului este legat de fiecare 
realizare.

Astăzi, așezarea de dinco
lo de dealul Iovanilor nu 
mai este izolată de munici
piu cum a fost altădată. Prin 
grija consiliului popular, 
prin munca neobosită a ce
tățenilor aici s-au realizat 
numeroase lucrări de inte
res general.

Mulți locuitori din Dîlja 
Mare, Ion Burlec de 88 ani. 
Toma Rusu de 77 ani, Du
mitru Negoi de 67 ani și al
ții, mai retrăiesc și acum cî- 
teva evenimente importante 
din viața așezării. La puțin 
timp după alegerea deputa- 
ților în consiliul popular, 
Albert Kalath a stat de vor
bă cu toți cetățenii, mer- 
gînd din casă în casă și ex- 
plicîndu-le pe înțelesul lor : 
„Vrem să construim un ma
gazin aici, să nu mai mer
gem atîta drum pentru 
capăt de ață și o cutie 
chibrituri pînă la oraș, 
pentru asta trebuie să mun 
cim noi. Material primim de 
la consiliul popular'1. Și oa
menii. la început neîncreză
tori, s-au întrebat : oare ce 
vrea deputatul? Propagandă 
de asta am mai auzit noi. 
De auzit într-adevăr au mai 

un 
de

Dar

Noi unități aparținînd industriei 
materialelor de construcții

De la începutul acestui an 
și pînă în prezent, au fost 
puse în circuitul economiei na
ționale 16 combinate, fabrici 
și secții principale de produc
ție, aparținînd sectorului in
dustriei materialelor de con
strucții. In rîndul noilor uni- 

■ tăți figurează Combinatul de 
produse din ceramică fină de 
la Cluj, Fabrica de prefabri
cate din beton armat de la (Agerpres)

FABRICA
DE INDUSTRIE LOCALA

PETROȘANI

Angajează urgent miner cu înaltă calificare. 
Condiții de angajare conform Legii nr. 12/1971.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare la telefon 11323.

auzit, dar acum, aveau să și 
vadă.

Intr-o zi a sosit aici o 
mașină cu materiale. Depu
tatul și alți cîțiva oameni au 
descărcat-o. Apoi a venit 
alta și a început construcția. 
In sfirșit, într-una din zile 
magazinul a fost terminat. 
S-au adus tot felul de măr
furi și produse pentru oa
meni. Deschiderea magazinu
lui a fost un eveniment săr
bătoresc. De fapt era și pri
mul succes al deputatului, 
al cetățenilor. Au urmat a- 
poi alte lucrări: electrifica
rea satului, construirea li
nei cooperative, amenajarea 
unui cinematograf sătesc, 
primul aparat de radio, apoi 
primul televizor, extinderea 
școlii, aducerea apei potabi
le, repararea drumului, atî- 
tea și atîtea lucrări pentru 
ridicarea nivelului de viață 
a dîljenilor.

In prezent, prin contribu
ția cetățenilor mobilizați de 
deputatul Albert Kalath se 
execută o seamă de lucrări 
edilitar-gospodărești. Pe vi
itor se intenționează constru
irea unui punct sanitar și a 
unei noi unități alimentare. 
Astăzi, oamenii din Dîlja 
Mare știu că toate inițiative
le deputatului nu mai sînt 
simple propuneri formulate 
în sesiune, ci vor deveni re
alitate. Iată de ce numele 
deputatului este rostit cu 
respect de toți cetățenii din 
această așezare.

Doina POPA

Timișoara, întreprinderile de 
ipsos de la Călan, de tîmplă- 
rie metalică din Buzău șij ds 
produse ceramice de la Doi- 
cești. Concomitent s-au înche
iat lucrările de dezvoltare a 
Fabricii de granulit din Lugoj 
și întreprinderilor de materia
le pentru acoperișuri de la 
Berceni — Prahova.
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tului eostarican oficialitățile 
române venite în întîmpinare.

Pionieri oferă buchete de 
flori.

Garda militară prezintă o- 
norul. Sînt intonate apoi im
nurile de stat ale Republicii 
Costa Rica și Republicii Socia
liste România. în semn de 
lut sînt trase 21 de salve 
artilerie.

Cei doi președinți trec 
revistă garda de onoare.

Sînt apoi prezentați șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București, precum și 
celelalte persoane oficiale 
române venite la aeroport.

Cei doi președinți primesc

sa-
de

în

apoi defilarea gărzii de onoa
re.

Nprneroșii bucureșteni, a- 
flați pe aeroport, aplaudă cu 
căldură pe cei doi șefi de stat, 
aclamă pentru prietenia din
tre cele două popoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jose 
Figueres Ferrer iau loc într-o 
mașină escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată oaspete
lui.

De la aeroport pînă în Ca
pitală, ca și pe bulevardele 
bucureștene, un mare număr 
de cetățeni salută cu entuzi
asm și căldură pe cei doi pre
ședinți, care răspund cu cor
dialitate manifestărilor de sti
mă și prietenie ale populației.

Dineu oficial oferit
in onoarea președintelui 

Jose Figueres Ferrer
Președintele Republicii So

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
luni, în saloanele 
Republicii, un dineu 
onoarea președintelui Republi
cii Costa Rica, Jose Figueres 
Ferrer.

La dineu au participat tova
rășii Emil Bodnaraș, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan. Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu. Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica. Ștefan Voi- 
tec. Constantin Băbălău, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea. Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Pățan, Ștefan An
drei, Gheorghe Oprea vice-

tovarășul 
a oferit, 
Palatului 
oficial în

prim-ministru al guvernului, 
membri ai guvernului, condu
cători de instituții 
personalități ale 
fice și culturale.

Au luat parte 
Aguilar Bonilla, 
ședințe al Republicii, dr. Jose 
Luis Orlich Bolmarcich, mi
nistrul sănătății publice, Oscar 
Arias Sanchez, ministrul pla
nificării, Franklin Aguilar, 
ambasador, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc 
pe președintele Republicii 
Costa Rica în vizita pe care o 
face în țara noastră.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat 
cordială, 
ședințele 
și președintele Jose Figueres 
Ferrer au rostit toasturi.

centrale, 
vieții științi-

dr. Manuel 
prim-vicepre-

într-o atmosferă 
prietenească, pre- 
Nicolae Ceaușescu

Depunerea
de flori la Monumentul 

eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism

unei coroane

Președintele Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres Fer
rer, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

împreună cu șeful statului 
eostarican s-au aflat persoane
le oficiale care îl însoțesc în 
vizita pe care o face în țara 
noastră.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, general-co
lonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
major, Vasile Gliga, adjunct 
al Ministrului Afacerilor Ex-

terne, membrii misiunii româ
ne atașate pe lîngă înaltul 
oaspete, generali și ofițeri su
periori.

La sosire, pe platoul din fa
ța monumentului, președintele 
Republicii Costa Rica a pri
mit onorul gărzii militare. Au 
fost intonate Imnurile de Stat 
ale celor două țări.

După depunerea coroanei de 
flori, asistența a păstrat un 
moment de reculegere. A fost 
vizitată apoi rotonda monu
mentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

S-a încheiat cea de-a IX-a
ediție a Festivalului național 

al artei studențești
S-a încheiat cea de-a IX-a 

ediție a Festivalului național 
al artei studențești.

Actuala ediție a Festivalu
lui, dedicată aniversării a trei 
decenii de la eliberarea patri
ei de sub dominația fascistă 
și Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
a constituit, prin întreaga sa 
desfășurare, o puternică mani
festare a simțămintelor tine-

retului universitar de adine 
patriotism și dăruire revolu
ționară pentru cauza partidu
lui, o reafirmare vibrantă a 
dragostei nețărmurite și a ata
șamentului profund față de 
partid, patrie și popor.

în încheierea Festivalului 
Național al Artei Studențești 
a avut loc, luni seara, la Ope
ra Română, un spectacol de 
gală.

(Agerpres)

Decernarea premiilor „Lenin"
pe anul 1974

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
decernat premiile „Lenin" pe 
anul 1974. Potrivit tradiției, 
numele noilor laureați au 
fost date publicității la 22 a- 
prilie — ziua de naștere a lui 
V. I. Lenin.

Printre laureați se află 
acad. Aleksandr Oparin —

pentru lucrări privind origi
nea vieții, a acad. • Nikolai 
Belov — pentru lucrări în 
domeniul structurii minerale
lor, un grup de medici în 
frunte cu Vladimir Timakov 
— pentru lucrări în dome
niul patologiei infecțidase, 
scriitorul Konstantin Simo
nov — pentru trilogia „Vii și 
morți".

Deschiderea sesiunii 
Economic și Social al

Manifestare dedicată
prieteniei japono-romăne

TOKIO 22 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite: în localitatea Ta- 
kashimizu, prefectura Miagi, 
situată în partea de nord a 
Insulei Honshu, a avut loc o 
manifestare dedicată priete
niei japono-române, organi
zată cu concursul Asociației 
de prietenie Japonia-România. 
Au participat conducători ai 
administrației locale, deputați.

Consiliului 
O. N. U.

ziariști, o numeroasă asisten
ță.

Primarul Sukeharu Sato a 
rostit un cuvînt de salut, după 
care au fost prezentate filme
le „Litoralul românesc" și 
..Iarna în Carpații României". 
Au vorbit apoi Grigore Al- 
dea. atașat cultural al amba
sadei române din Tokio, Shiro 
Șuzuki, secretar general al 
Asociației de prietenie Japo
nia-România, Isei Sato, vice
președinte al Adunării depu- 
taților orășenești și alți par
ticipanți.

în continuare, a fost pre
zentat un program de cîntece 
și dansuri tradiționale japo
neze și a avut Ioc o audiție 
de muzică românească.

■
■ •■

Orientul Apropiat
Prima rundă de convorbiri dintre Anwar 
Sadat și Willy Brandt

Desemnarea succesorului la funcția de șef al 
guvernului israelian

CAIRO 
Cancelarul 
Brandt, care 
zită oficială 
rabă Egipt, 
țării-gazdă,

F. G„ Willy 
află într-o vi- 
Republica A- 

președintele

NAȚIUNILE UNITE 22 
Corespondentul Agerpres, 
Alexandroaie, transmite: 
sediul Națiunilor Unite 
New York s-au deschis, luni, 
lucrările celei de-a 
siuni a Consiliului 
și Social al 
(E.C.O.S.O.C.), care 
scrisă pe agenda sa 
o largă arie de probleme, în
tre care asigurarea suverani
tății permanente a statelor a- 
supra resurselor lor naturale, 
aspecte privind Conferința 
mondială a populației, ce se va 
desfășura la București, proble
mele tineretului, crearea unor 
industrii pentru fabricarea de 
materiale de construcții în sta
tele în curs de dezvoltare.

In raportul secretarului ge
neral al O.N.U. privind suve
ranitatea permanentă a state
lor asupra resurselor lor na
turale. se subliniază necesita
tea elaborării unui ansamblu 
de norme care să reglemente
ze problema investițiilor stră
ine în economiile statelor în 
curs de dezvoltare.

In raportul întocmit de Co
misia populației, la sfîrșitul 
celei de-a treia sesiuni extra
ordinare, care a avut loc, re
cent la New York, este men
ționată încheierea cu succes 
a lucrărilor pregătitoare a 
Conferinței mondiale a popu
lației, de la București, inclu-

C.
La 
din

56-a se- 
Economic 
O. N. U.
are în

de lucru

siv elaborarea proiectelor de 
documente care vor fi su
puse dezbaterilor și aprobării 
Conferinței. Raportul eviden
țiază faptul că guvernul Ro
mâniei a dat curs propuneri
lor O.N.U. vizînd participarea 
la această Conferință a tutu
ror agențiilor specializate in
teresate, a celor 13 organizații

regionale și interguvernamen- 
tale. a tuturor celor 108 orga
nizații neguvernamentale care 
și-au exprimat dorința de a 
participa la lucrări în calitate 
de observatori, precum 
tuturor statelor care 
membre ale O.N.U. sau 
uneia dintre instituțiile 
cializate.

A

încheierea
și a 

sînt 
ale 

spe-

Congresului 
Partidului

Lucrările sesiunii 
Comitetului permanent 
al Consiliului O.N.U.D.I

Socialist

22 (Agerpres).
R. 
se 
în 
Și

Anwar Sadat, au 
început, luni, convorbirile ofi
ciale în legătură cu probleme 
privind relațiile de colaborare 
dintre cele două țări, precum 
și evoluția situației din Orien
tul Apropiat, în actualul con
text internațional dominat de 
eforturile depuse pentru solu
ționarea pe cale politică.

La sfîrșitul primei runde de 
convorbiri, președintele Sadat 
a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă,, că s-a căzut 
de acord în legătură cu crearea 
unui comitet comun egipteano- 
vest-german, la nivel ministe
rial, care urmează să acționeze 
pentru intensificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări.

TEL AVIV 22 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncii din Israel l-a de
semnat pe Yitzhak Rabin, mi
nistrul muncii în cabinetul de- 
misionar al Goldei Meir. drept 
succesor din partea acestei for
mațiuni politice la funcția de 
șef al guverhului. întrunit luni, 
C.C. al Partidului Mapai l-a 
ales pe Yitzhak Rabin drept 
candidat la postul de prim-mi
nistru cu 298 de voturi din ce
le 558 exprimate. Celălalt can
didat. ministru] informaților. 
Shimon Peres, a obținut 254 de 
voturi.

După cum relevă agențiile 
de presă, Yitzhak Rabin are 
la dispoziție aproximativ șase 
săptămîni pentru a încerca for
marea unu; nou guvern de co
aliție, pe baza rezultatelor ale
gerilor parlamentare de la 31 
decembrie 1973.

VIENA 22 - 
tul Agerpres, 
transmite: In capitala 
triei continuă lucrările celei 
de-a IV-a sesiuni a Comitetu
lui permanent al Consiliului 
Organizației Națiunilor Uni
te pentru dezvoltarea Indus
trială (O.N.U.D.I.). Luînd cu- 
vîntul în cadrul discuțiilor pe 
marginea raportului pe 1973 
al directorului executiv al 
O.N.U.D.I.. delegatul român a 
făcut unele aprecieri cu pri
vire la activitatea desfășura
tă de Organizație și s-a refe
rit la dezvoltarea cooperării 
dintre România — ca țară în 
curs de dezvoltare, primitoare 
și donatoare de asistență teh-

Coresponden- 
Corneliu Vlad, 

Aus-

spe-

Ședința Prezidiului Uniunii
7 ♦

Comuniștilor
BELGRAD 22 — Corespon

dentul Agerpres, S. Morcoves- 
cu. transmite : La Belgrad a 
avut loc cea de-a 48-a ședin
ță a Prezidiului Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. In 
cursul ședinței, a fost exami
nată și aprobată darea de 
mă a Prezidiului U.C.I. cu 
vire la activitatea Uniunii 
muniștilor din Iugoslavia
tre Congresele al IX-lea și al 
X-lea. A fost, totodată, exami
nat proiectul modificărilor și 
completărilor la Statutul U.C.I.

Prezidiul U.C.I. a hotărît ca,

din Iugoslavia

sea- 
pri- 
Co- 
în-

avînd în vedere dorința larg 
exprimată de membrii U.C.I., 
să propună Congresului al 
X-lea să acorde lui Iosip Broz 
Tito mandatul de președinte 
al U.C.I. pe timp nelimitat. 
Totodată, s-a hotărît să se 
propună Congresului al X-lea 
o serie de modificări statutare 
în legătură cu modul de orga
nizare a organelor de condu
cere ale U.C.I.

Prezidiul U.C.I. a examinat 
șl unele probleme curente le
gate de pregătirile și desfășu
rarea Congresului al X-lea al 
U.C.I.

nică — și O.N.U.D.I., în 
cial prin intermediul Centru
lui comun România — 
O.N.U.D.I. pentru cooperare 
cu țările în curs de dezvolta
re în domeniul industriei chi
mice și petrochimice.

Vorbitorul s-a referit la re
alizările Centrului pe anul 
1973 și la programul acestuia 
pe 1974, menționînd asistența 
pe care guvernul român o a- 
cordă țărilor în curs de dez
voltare din regiunea sudano- 
saheliană pentru producerea 
și folosirea maselor plastice 
în agricultură, în special pen
tru conservarea apei și în do
meniul irigațiilor, in legătu
ră cu dezvoltarea activităților 
Centrului, delegatul român a 
arătat că guvernul țării noas
tre a sporit contribuția sa vo
luntară la O.N.U.D.I. cu 25 la 
sută. Totodată, el s-a referit 
la necesitatea îmbunătățirii 
activităților de recrutare a 
experților O.N.U.D.I. din rîn- 
dul țărilor în curs de dezvol
tare și a utilizării într-o mai 
mare măsură a fondurilor din 
contribuția voluntară a state
lor membre pentru finanțarea 
proiectelor de asistență tehni
că ale O.N.U.D.I.

din Cipru
NICOSIA 22 — Corespon

dentul Agerpres, Ion Badea, 
transmite: Cel de-al doilea 
Congres al Partidului Socia
list din Cipru — E.D.E.K. — 
și-a încheiat lucrările dumini
că după amiază. Președintele 
Partidului, Vassos Lyssarides a 
rostit o amplă cuvîntare, în 
cadrul căreia a conturat sar
cinile de viitor ale E.D.E.K., 
după care Congresul a adoptat 
o serie de rezoluții asupra si
tuației politice și social-econo- 
mice interne, în care se ex
primă sprijinul deplin al 
Partidului Socialist din Cipru 
pentru linia promovată de gu
vernul președintelui Makarios 
în vederea soluționării pașnice 
a problemei cipriote, prin a- 
sigurarea unui stat indepen
dent, suveran și unitar. In 
cadrul alegerilor pentru noile 
organe de conducere ale par
tidului, Vassos Lyssarides 
fost reales 
E.D.E.K.

In numele 
ții Socialiste 
Socialistă România, tovarășul 
Petre Dănică, membru al Con
siliului Național al F.U.S., a 
adresat un cald și prietenesc 
salut, cele mai bune urări de 
succes participanților la 
de-al doilea Congres 
E.D.E.K.

a
președinte al

Frontului Unită- 
din Republica

cel 
al

Rezultatele alegerilor din Columbia
BOGOTA 22 (Agerpres). — 

După numărarea a peste 70 
la sută din voturile exprima
te în cadrul alegerilor prezi
dențiale și parlamentare, des
fășurate la 21 aprilie în Co
lumbia, la Bogota s-a anunțat 
că Alfonso Lopez Michelsen, 
candidatul Partidului Liberal 
la funcția supremă în stat, a 
întrunit 54 la sută din sufragii, 
față de numai 32 la sută ob
ținute de principalul său con
tracandidat, Alvaro Gomez 
Hurtado, reprezentantul Par
tidului Conservator. Cu un 
avantaj depășind 700 000 de 
voturi, candidatul liberal și-a 
asigurat o marjă confortabilă 
în competiția pentru dobîndi-

rea funcției prezidențiale, pu
țind fi considerat ca virtual 
cîștigător al următorului man
dat constituțional de patru 
ani.

Restul voturilor înregistrate 
în timpul scrutinului au fost 
obținute, în ordine, de repre
zentanta partidului Alianța 
Națională Populară (ANAPO), 
Maria Eugenia Rojas de Mo
reno, de senatorul Hernando 
Echeverri Mejia, candidatul 
coaliției „Uniunea Națională 
de Opoziție" (U.N.O.) — din 
care face parte și Partidul 
Comunist din Columbia ■ — și 
de Hermes Duarte Arias 
(Partidul Democrat-Creștin).

MARȚI, 23 APRILIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Judo; Republica: Julia
na; PETRILA: Un om în săl
băticie; LONEA — Minerul: 
Bamby; ANINOASA: Direc
torul; VULCAN: Perechile; 
LUPENI — Cultural: Anche
ta poștașilor; Muncitoresc: 
Omul de dincolo.

5,05 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile țării; 
5,40 Jurnal agrar; 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,05

Soliști și formații artistice de 
amatori; 9.35 Fragmente din 
opereta „Giuditta" de Lehar; 
10,00 Buletin de știri: 10,10 
Din șlagărele lui Ion Vasiles- 
cu; 10,30 Litera și spiritul 
legii; 10,45 Din folclorul mu
zical al popoarelor; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Pe-ale 
țării largi ogoare — cîntece; 
11.35 Melodii cu Ana Stefok 
și Cristian Popescu; 12,00 Bu
letin de știri; 12,05 Intîlnire 
cu melodia populară și 
terpretul preferat; 12,35 
bum de madrigale; 13,00 
diojurnal; 13,15 Revista 
gărelor; 14,00 Buletin 
știri; 14.05 Varietăți muzica
le; 14.40 Rapsozi populari; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Clubul adolescenților; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntecele 
noastre; 16,25 Memoria pă- 
mîntului românesc; 16,45 Noi 
înregistrări; 17,00 Buletin de 
știri; 17,05 Radiopublicitate; 
17,15 Radiocabinet de infor-

mare și documentare; 17.35 
Maeștri ai arcușului; 18,00 
Orele serii; 20,00 Concert 
susținut de ansamblul „Ra
psodia Română"; 20,30 Ra- 
dioancheta economică; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal 
22,30 Bijuterii muzicale; 
23,00—5,00 Estrada nocturnă.

9,00

9,20

9,40

Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei : Vatra 
tracilor. Ulpia Traiana. 
Matematică. (Consulta
ții pentru elevii clasei 

a VIII-a).
Științe sociale (consul
tații). Coordonate ale 
spiritului revoluționar 
contemporan.

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

10,00

10,30

11,00

16,30

17,30
17,35

18,35

Curs de limbă germa
nă. Lecția 89 (reluare). 
Curs de limbă france
ză. Lecția 89 (reluare). 
Film artistic : Trei pă
lării pentru Lisa. Co
medie muzicală.
Curs de limba rusă. 
Lecția 88.
— 17,00 
engleză.
Telex.
Vîrstele 
gazin de cultură cine
matografică.
Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură.
• Exploatarea mașinii 

de stropit și prăfuit 
MSPP.

• Utilizarea mașinii de 
administrat ierbici- 
de.

8 întreținerea mecani
zată a culturilor pe 
pante.

Curs de limbă 
Lecția 87.

peliculei. Ma-

AGENȚIA M.T.I. INFOR
MEAZĂ CA IOSIP BROZ TI
TO, președintele R.S.F. Iugos
lavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
face, în următoarele zile, 
vizită de prietenie în R.P. Un
gară, la invitația C.C. al 
P.M.U.S. și a Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare.

va 
o

IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR ROMANO-BELGIENE 
prilejuite de cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă, la Dison. a avut loc cere
monia înfrățirii dintre această 
localitate și orașul Cîmpulung 
Muscel.

PREZIDIUL UNIUNII CREȘ- 
TIN-DEMOCRATE (U.C.D.), 
principalul partid de opoziție 
vest-german. l-a recomandat 
pe Richard von Weizsaecker 
drept candidat pentru funcția 
de președinte al R.F. Germa
nia — s-a anunțat oficial la 
Bonn.

Alegerile pentru cea 
înaltă funcție în 
să se desfășoare 
Bonn.

mai 
stat urmează 

la 15 mai, la

Atacuri ale forțelor patriotice 
de eliberare cambodgiene

PARTIDUL
PORTUGHEZ, aflat în ilega
litate, a difuzat, la Lisabona, 
un manifest în care se pronun
ță pentru începerea de trata
tive cu reprezentanții mișcă
rilor de, eliberare națională 
din coloniile portugheze, ca 
singura modalitate adecvată 
de a se pune capăt războiului 
colonial.

SOCIALIST

DUPA CUM ANUNȚA A- 
genția marocană de 
PRESĂ (M.A.P.), ȘEFUL STA
TULUI NIGERIAN, YAKUBU 
GOWON, l-a primit pe minis
trul afacerilor interne, mine
lor și geologiei din Niger, Sâni 
Siddo, care i-a transmis un 
mesaj special din partea nou
lui șef 
Seynie

de stat al Nigerului, 
Kountche.

LEO
CINAT DE REGELE BAU- 
DOUIN CU FORMAREA U- 
NUI NOU GUVERN IN BEL
GIA, a anunțat, duminică sea
ra, că speră să alcătuiască, 
pînă la sfîrșitul acestei săptă
mîni, un cabinet minoritar, 
format din partidele Social- 
creștin și liberal.

TINDEMANS, ÎNSAR- 
DE REGELE

ÎN REGATUL S1KKȚM, SI
TUAT LA POALELE MUNȚI
LOR HIMALAIA, s-a încheiat 
cel de-al treilea tur de scru
tin al alegerilor generale pen
tru desemnarea celor 32 de 
deputați în Adunarea Consti
tuantă. Cele 121 de candidaturi 
au fost prezentate de Partidul 
Congresului. Frontului 
Independent și Partidul 
țional al Sikkimului.

Unit
Na-

A-
APARȚINlND

ECHIPAJELE DE PE 
VIOANELE 
CELOR TREI COMPANII AE
RIENE FRANCEZE — „Air 
France", „France Inter" și „U- 
nion des Transports Aerien- 
nes" — au intrat, luni, într-o 
grevă de două zile, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

PNOM PENH 22 (Agerpres). 
— Un atac al forțelor patrio
tice de eliberare cambodgie
ne, lansat duminică în zona 
Kompong Luong, de pe malul 
vestic al rîului Tonle Sap, la 
aproximativ 35 kilometri nord 
de Pnom Penh, s-a soldat cu 
scoaterea din luptă a 40 de 
soldați lonnoliști. Cîteva sute 
de militari ai regimului de la 
Pnom Penh participanți la ac
țiunile din zonă au fost dați 
dispăruți, iar importante efec
tive lonnoliste au fost silite 
să se retragă de pe pozițiile 
deținute anterior.

Patrioții khmeri au provo
cat, totodată, inamicului im
portante pierderi în arma
ment, între materialele de 
luptă distruse aflîndu-se am
barcațiuni militare, blindate 
și piese de artilerie. Pe de al
tă parte, tirul patrioților a 
provocat incendierea unui im
portant depozit de carburanți 
inamic din zona acestor lup
te.

PNOM PENH 22 (Agerpres). 
— După o lună de lupte în
verșunate, duminică noaptea, 
patrioții cambodgieni au silit 
garnizoana lonnolistă din 
Kompong Luong să evacueze 
localitatea, anunță agențiile 
Associated Press și France 
Presse.

Kompong Luong reprezenta 
Un important punct strategic 
în încercările — rămase fără 
rezultat — ale trupelor de la 
Pnom Penh de a reocupa fos
ta capitală regală Oudong, e- 
liberată de forțele patriotice 
la 18 martie.

—♦

19.20

20.00
20.15

22,15

1001 de seri. Povestea 
lui Rumcajs.
Telejurnal. 1 Mai 1974 
— sub semnul anului 
jubiliar.
Revista economică TV. 
Teatru TV. Ondine de 
Jean Giraudoux. Pre
mieră TV.
24 de ore.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de ieri:

Maximele: Petroșani 9 gra
de: Paring 2 grade:

Minimele: Petroșani zero 
grade; Paring —5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se men
ține instabilă, cu cer varia
bil mai mult acoperit. Izolat 
se vor semnala precipitații 
slabe sub formă de averse de 
ploaie. Vînt slab pină la po
trivit din nord.

Arestări în
LIȘABONA 22 (Agerpres). 

— Ziarul „L’Humanite" rela
tează, în numărul său din 22 
aprilie, că poliția portughe
ză a arestat, la Lisabona și 
Porto, 30 de persoane, acu
zate de apartenență la orga
nizații comuniste. Totodată, 
poliția a confiscat mii de ma
nifeste în care este denunțat 
războiul 
cheamă 
tații, în

colonialist și care 
populația la manifes- 
ziua de 1 Mai.

Portugalia
Pe de . altă parte, ziarul in

formează că un număr de 180 
de persoane, au. trimis premie
rului portughez, Marcelo Cae- 
tano, o scrisoare 
cere eliberarea 
arestate. Printre 
acestui document 
oameni de diferite 
medici, ingineri, 
muncitori.

în care se 
persoanelor 
semnatarii 
se numără 
profesii — 
ziariști Și

CAPRICIILE VREMII

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță că în 
Uniunea Sovietică a fost lan
sat un nou satelit de teleco
municații de tipul „Molnia-1", 
destinat să asigure funcționa
rea sistemului de legături te
lefonice și telegrafice la dis
tanțe mari și să retransmită 
programe de televiziune prin 
rețeaua „Orbita". Aparatele de 
la bordul satelitului funcțio
nează normal.

PRAGA 22 (Agerpres). — 
După o pauză de peste o lună, 
situație puțin obișnuită în ma
sivul montan cehoslovac Tatra 
Mare: la sfîrșitu] săptămînii 
trecute au căzut ninsori abun
dente în toate zonele cu o al
titudine mai mare de 850 de 
metri.

OTTAWA 22 (Agerpres) — 
Puternice inundații s-au abă
tut asupra unor provincii ca
nadiene, între care Manitoba 
și Alberta, în urma topirii 
bruște a zăpezii.

Mii de acri de culturi agri
cole au fost distruse, numeroa
se cartiere din mai multe lo-

calități se află sub apă, 
traficul feroviar și rutier 
fost serios perturbat.

iar
a

TOK1O 22 (Agerpres). — 
După o perioadă de mai multe 
zile de joasă presiune atmos
ferică, în noaptea de dumini
că spre luni, asupra regiunii 
Tokio și. a altor 26 de prefec
turi din Japonia s-a abătut o 
violentă furtună, însoțită de 
ploi torențiale. Un prim bilanț 
face cunoscută distrugerea sau 
avarierea a peste 500 de case. 
Poliția a anunțat că, potrivit 
datelor de care dispune. 8 
persoane și-au pierdut viața, 
44 au fost rănite și numeroase 
altele sînt date dispărute.

Laboratorul spațial „Skylab“ va putea 
să primească vizite ale astronauților

HOUSTON 22 (Agerpres). 
— NASA a anunțat că labo
ratorul spațial „Skylab", care 
a găzduit succesiv, echipajele 
misiunilor programului cu a- 
celeași nume, va putea să 
primească, în următorii ani, 
vizite ale astronauților. Se 
reamintește, cu acest prilej, 
că membrii celor trei echipa
je „Skylab" au petrecut, la 
bordul laboratorului. 28, 59 și, 
respectiv, 84 de zile.

Scopul unei noi vizitări a 
stației orbitale de către astro- 
nauți l-ar constitui, în primul 
rînd, recuperaf-ea unei capsule

diferite

lăsate în interiorul său de ul
timii săi „locatari" — Gerald 
Carr, Edward Gibson și Wil
liam Pogue („Skylab III") — 
capsulă ce conține
tipuri de unelte, produse ali
mentare, îmbrăcăminte, săpun 
și... textele unor mesaje trans
mise prin teleimprimator. A- 
ceastă experiență urmărește 
verificarea efectelor pe care 
le vor avea, de-a lungul ani
lor, asupra celor 30 de obiec
te amintite radiațiile cosmice, 
variațiile de temperatură, sta
rea de imponderabilitate și 
alți factori.

Agențiile de presă mențio
nează că NASA consideră pu
țin probabil ca următorii 
oaspeți ai laboratorului spați
al să fie cei trei astronauți a- 
mericani care, în 1975, urmea
ză să realizeze o întîlnire în 
spațiu cu cosmonauții sovie
tici. Se subliniază, astfel, 
această joncțiune între o 
bină de tip „Apollo" și 
„Soiuz" se va realiza la o 
titudine de 230 de km,
timp ce „Skylab" evoluează 
pe o orbită stabilă la 433 de 
km în jurul Pămîntului.

că 
ca- 
un 
al
in
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