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Cadență vie in muncă, rezultate bogate 
in intrecerea colectivelor

Productivitate și eficientă 
economică ridicate

Sectorul IV al minei Lupeni 
angajamentul asumat în

a realizat
întrecere

A

intens

INTILNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU TOVARĂȘII DOLORES IBARRURI 
Șl SANTIAGO CARRILLO

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român s-a întîlnit 
cu tovarășii Dolores Ibarruri, 
președintele Partidului Comu
nist din Spania, și Santiago 
Carrillo, secretar general al 
partidului.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Emil Bodnaraș, 
Elena Ceaușescu, Manea Mă
nescu, Gheorghe Pană, mem
bri ai Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Au participat, din partea 
spaniolă, tovarășii Ignacio 
Gallego și Ramon Mendezona, 
membri ai Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist 
din Spania, și Irene Falcon, 
membru al C.C. al partidului.

în cursul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, s-a

procedat la o informare reci
procă asupra activității .șa 
principalelor preocupări ale 
celor două partide frățești, la 
un schimb de opinii privind 
unele probleme ale vieții po
litice internaționale, ale. miș
cării comuniste, și muncito
rești.

în spiritul legăturilor. tradi
ționale existente între cele do-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe primul ministru al Finlandei

Luni la amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe primul ministru al 
Finlandei, Kalevi Sorsa, care 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

La primire au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Ion 
Pățan, viiceprim-ministru și 
ministru al comerțului exteri

or și cooperării economice in
ternaționale, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., Con
stantin Vlad, ambasadorul Ro
mâniei la Helsinki.

Primul ministru finlandez a 
fost însoțit de Pentti Martin 
Suomela, ambasadorul Finlan
dei la București, Bjorn Wes- 
terlund, director general al

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Companiei „Nokia", Taneli 
Kekkonen, ambasador în Mi
nisterul Afacerilor Externe. 
Pekka Oivio, vicepreședinte al 
Confederației sindicatelor mun
citorești din Finlanda, și Ka- 
uko Uusitalo, director general 
al Companiei „Metex“.

Premierul finlandez și-a ex
primat deosebita satisfacție 
pentru bunele rezultate, ale vi
zitei întreprinse în România,

(Continuare în pag. o 4-a)

TOASTUL PREMIERULUI 
KALEVI SORSA

Producție, productivitate, eficiență eco
nomică ! Iată trei obiective majore spre 
care sînt canalizate integral eforturile și 
acțiunile colectivelor de mineri ale sec
toarelor III și IV ale minei Petrila care au 
un ,,cîștig“ de timp de trei Și respectiv 
cinci zilei.

Sectorul IV, de pildă, raportează în a- 
ceastă perioadă un plus de peste 3700 tone 
cărbune, sporirea productivității muncii 
pe sector cu 220 kg pe fiecare post pres
tat și o economie bănească la prețul de 
cost de 10 lei/tona de cărbune extrasă. 
Colectivul sectorului III a extras pînă a- 
cum peste sarcina de producție 2500 tone 
cărbune, a majorat cota pJanifilcatiă a 
productivității muncii cu 240 kg/post și 
realizează pe fiecare tonă de cărbune ex
trasă un beneficiu suplimentar de 3 lei.

Printre fruntași sînt brigăzile de mineri 
conduse de 
din sectorul 
Constantin 
din sectorul

Eugen Voicu și Florea Mionici
III precum și cele conduse de
Alexe și .Alexandru Ghișan

IV.
Vasile ENE

tehnician, E. M. Petrila

Cu patru zile îna
inte de încheierea lu
nii aprilie colectivul 
sectorului IV al mi
nei Lupeni a rapor
tat un succes ce se 
înscrie cu pregnan
ță în frumoasa 
diție de muncă 
ată de-a lungul 
lor: îndeplinirea i 
grală a planului 
primele patru 
și a angajamentului 
asumat în întrecerea 
socialistă. Mențio
năm că este vorba 
de angajamentul re
înnoit de mineri, asu
mat în cinstea ani
versării zilei de 23 
August. Urmare a- 
cestui succes, pînă 
la sfîrșitul lunii a- 
prilie, din abataje

tra-
cre- 
ani- 

inte- 
i pe
luni

s-au extras în plus, 
peste 8 000 tone de 
cărbune energetic și 
cocsificabil.

Avînd în frunte 
comuniștii sectorului
— exemple vii ale 
priceperii, hărniciei 
și dăruirii în muncă
— brigăzile de Ia a- 
batajele frontale, de 
mare capacitate, con
duse de Petre Con
stantin, loan Sălă- 
jan și Ion Solomon, 
au obținut producti
vități înalte, cuprin
se între 10—10,800 
tone pe post. S-au e- 
vidențiat. de aseme
nea, formațiile de 
lucru de la pregăti
rea noilor abataje 
conduse de loan 
Mondoca, Mihaj Nis-

tor, Costache D' bre 
și Alexandru Cltea- 
nu. O evidențiere de
osebită se cuvine fă
cută pentru asistența 
tehnică permanentă, 
asigurată cu compe
tență de către șeful 
sectorului, ing Gri- 
gore Popescu și teh
nicianul Alexe
Furdui, secretarul
organizației de partid 
pe sector, ca și 
către întregul 
nai 
din
s-au 
lă

de 
perso- 
tehnic, 
căruia 
Dăni- 
Petru 

Ambruș, Constantin 
Mageran, maiștri 
minieri, Teodor Bon- 
calo și Nicolae Jur- 
ca din cadru! lucră
torilor electromeca
nici.

mediu 
rindul 
remarcat 
Gașpar,

execuție

îmbunătățirea dotării secțiilor I.U.M.P
chezășia dezvoltării și diversificării 

producției de utilaj minier

I
I

Aș vrea să-mi exprim deosebita bucurie 
pentru succesul vizitei pe care am între
prins-o in România, ca și pentru onoarea 
care mi s-a făcut astăzi de a fi primit-de 
dumneavoastră, domnule președinte.

Sper că și domnul prim-ministru Manea 
Mănescu este de acord ca să subliniez, In 
numele amîndorura, că discuțiile noastre 
s-au desfășurat în mod fructuos, vor con
stitui un nou punct de plecare pentru dez
voltarea colaborării și relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre.

Aș vrea, în același timp, domnule pre
ședinte, să spun că colaborarea dintre ță
rile noastre va aduce o contribuție la dez
voltarea relațiilor cu celelalte state, cu ță
rile în curs de dezvoltare, la rezolvarea 
problemelor actuale care confruntă ome
nirea. După părerea mea, și din acest 
punct de vedere vizita pe care am făcut-o 
este fructuoasă.

Acum trei ani, cind am fost in România, 
am putut să văd ceea ce ați realizat în ța
ra dumneavoastră. iar acum să constat 
transformările care s-au petrecut în acest 
timp.

Totodată, cu acest prilej, aș vrea să-mi 
exprim convingerea că veți reuși în reali
zarea sarcinilor pe care vi le-ați trasat, de 
îndeplinire a planului cincinal în timpul 
stabilit. în timpul călătoriei mele am pu
tut să constat efervescența politică care a- 
nimă pe oameni în îndeplinirea acestui 
plan cincinal înainte de termenul propus. 
Și aceasta ne bucură, ca și rezultatele ob
ținute. I

Aș dori să ridic paharul în cinstea 
dumneavoastră, domnule președinte. Tot- 
odată, să adresez urări de succes poporu
lui român care se pregătește să întimpine 
cea de-a 30-a aniversare a Eliberării pa
triei sale. Și, de asemenea, să ridic paha
rul pentru dezvoltarea continuă a relați
ilor dintre popoarele și țările noastre !

Doresc să exprim satisfacția mea, a con
ducerii statului român și a partidului nos
tru pentru relațiile bune, prietenești, din
tre România și Finlanda. Aceste relații au 
exercitat o influență pozitivă atît asupra 
dezvoltării colaborării bilaterale cît și a- 
supra contribuției pe care popoarele noas
tre au adus-o și o aduc la securitatea euro
peană, la politica dc pace și destindere în 
întreaga lume.

Salutînd vizita domnului prim-ministru 
și a celorlalți prieteni finlandezi care-1 în
soțesc în România, aș dori să exprim spe
ranța și dorința noastră ca această vizită 
să constituie un moment nou în dezvolta
rea relațiilor viitoare dintre popoarele ro
mân și finlandez.

In lume sînt asemenea schimbări care 
impun întărirea colaborării între popoare, 
între țările mici și mijlocii, o participare 
activă a fiecărei națiuni la soluționarea 
problemelor ce preocupă întreaga omeni
re. Avînd convingerea că dezvoltarea vie
ții internaționale merge într-o direcție ca
re corespunde forțelor progresiste, intere
selor păcii 
exprimăm 
strîns pentru 
ată a acestei 
țional.

Aș dori să
landez succese pe calea dezvoltării sale e- 
conomico-sociale independente, multă 
prosperitate și bunăstare! Urez o bună 
colaborare, în continuare, între popoarele 
și guvernele României și Finlandei! în să
nătatea domnului prim-ministru, în sănă
tatea celorlalți prieteni finlandezi! Pentru 
o colaborare trainică, pentru pace !

în dorința de a preda la vre
me noile așezăminte social-cul- 
turale care se execută anul a- 
cesta în cartierul Aeroport din 
Petroșani, constructorii Șanti
erului nr. 1 Petroșani al T.C.H. 
și-au concentrat și intensificat 
eforturile în luna aprilie pen
tru grăbirea ritmului de exe
cuție al acestora. Ca urmare, 
în preajma zilei de 1 Mai, zi 
întîmpinată cum se cuvine de 
harnicii constructori, ei au a- 
tins cota finală pînă la care 
se „înalță" noua școală cu 16 
săli de clasă din Aeroport, res
pectiv trei nivele, cu un apre
ciabil avans față de grafice. 
Concomitent la creșa-grădiniță 
cu 340 locuri de aici se depun 
consistente și rodnice eforturi 
pentru finalizarea lucrărilor 
1,. structura de rezistență a ce
lui de-al doilea nivel. Cu to
tală dăruire, muncesc aici for
mațiile de lucru conduse de 
DUMITRU POSTOLACHE, A- 
LEXANDRU KISS, LUDOVIC 
HORVATH și GHEORGHE 
BEȚIVU.

și colaborării popoarelor, 
dorința de a colabora 

dezvoltarea tot mai accentu- 
politici noi pe plan interna-

SĂRBĂTOARE

urez poporului prieten fin-

urce
Și

La Liceul Petrila a avut loc în cadrul manifestărilor p îonrerești in 
cinstea aniversării a 25 de ani de la înființarea Organizației pionierilor 
o întîlnire între toate unitățile orașului și organele locale de partid și de 
stat care au asistat la frumosul program prezentat cu această ocazie.

Livezeni. In dreptul 
bornei ce indică intra
rea in zona orașului Pe
troșani — o clădire re
cent construita. Aparține 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea". In două 
încăperi din această clă
dire, 45 de femei se în
trec în măiestria țesu
tului. 44 de nuanfe, la 
ceva mai pufin de atitea 
harpe de fesul, prind con
tur și se materializează 
în frumoase covoare din 
lină. Deși pline de har-

Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

IORDACHE,

(Cont. în pag. a 3-a)

Iulian
lăcătuș subteran, 

E.M. Dîlja

măiestrie
Cint de

„De-
i Lupeni 

cinstea 
1 Mai 

Meșteșu-

și instructor 
Alexe de ia 
de stat Valea

Asimilarea în fabricație a 
unor utilaje miniere complexe, 
adecvate condițiilor de zăcă- 
mînt ale Văii Jiului, pune în 
fața colectivului întreprinderii 
de utilaj minier Petroșani sar
cini deosebit de importante pe 
linia extinderii tehnologiilor 
moderne de fabricație. în a- 
cest sens, alături de acțiunea 
de amplificare a capacităților 
de producție, aflată într-un 
stadiu avansat de realizare, o 
deosebită importanță o prezin
tă modernizarea producției în 
actualele secții, atît prin îm
bunătățirea organizării muncii, 
cît și prin înlocuirea și com
pletarea dotării existente cu u- 
tilaje, instalații și aparatură de 
control cu caracteristici func
ționale superioare. Pentru rea-

lizarea acestui deziderat anual 
sînt alocate importante fon
duri destinate achiziționării de 
echipament electric și meca
nic. întreprinderii îi revine în 
acest context sarcina de a no
minaliza utilajele și instalațiile 
solicitate în funcție de necesi
tățile prioritare ale activității 
de producție din secții. Cum 
concepe conducerea I.U.M.P. 
destinația și utilitatea acestui 
fond ? Iată ce ne spune în le
gătură cu aceasta directorul în
treprinderii, ing. Gheorghe O- 
lariu.

„Utilajele pe care urmează să 
le procurăm pe această cale 
prezintă o/deosebită importan
ță pentru îmbunătățirea dotării 
actualelor secții de producție. 
Intrucît în cursul anului tre-

Decernarea insignelor de fruntași 
în intrecerea socialistă

Simbătă după-amiază a avut loc, în sala clubului mun
citoresc din orașul Petrila, festivitatea de înmînare a diplo
melor și insignelor de fruntași în intrecerea socialistă pe a- 
nul 1973.

Cu acest prilej, tovarășul lacob Petru, președintele co
mitetului sindicatului de la E.M. Petrila a prezentat expune
rea „întrecerea socialistă - factor important in îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan“. După festivitate a urmat un 
spectacol cultural-artistic susținut de corul minerilor din loca
litate, echipa de dansuri și taraful de muzică populară cu so
liști vocali și instrumentiști din cadrul clubului muncitoresc 
Petrila. In continuare a urmat o seară distractivă pentru frun-

cut nu am reușit să consumăm 
in întregime acest fond, vom 
lua toate măsurile ce se im
pun pentru ca la sfîrșitul aces
tui an toate utilajele și instala
țiile prevăzute să funcționeze 
in secții".

Intr-adevăr, se constată că 
din fondul de dotații prin uti
laje independente constituit în 
anul 1973, nu s-a consumat de- 
cît 15 la sută. Au sosit cîteva 
utilaje (moară cu tăvălug, ciur 
hidraulic etc.), dar majoritatea 
pozițiilor prevăzute nu au pu
tut fi obținute. Cauza ? In pri
mul rînd. nu imposibilitatea de 
a le procura, ci anumite defi
ciențe legate de „circulația 
hîrtiilor". de întocmirea docu
mentațiilor necesare. In cursul 
anului trecut I.U.M.P. a cunos
cut trei forme de organizare 
diferite, fiecare cu competențe 
specifice. Astfel, dacă la înce
putul anului sarcina întocmi
rii documentațiilor necesare 
revenea serviciului de resort 
din cadrul Centralei cărbune
lui Petroșani, pînă la sfîrșit 
aceasta a fost încredințată în
treprinderii însăși. Intîrzierile 
în întocmirea documentațiilor, 
neobținerea unor avizări au 
făcut ca pînă la urmă fondul 
de investiții alocat să nu fie 
cheltuit decît într-o foarte mi
că măsură. Utilajele nu au so
sit ; le regăsim și acum în lista 
nominală cu necesarul de uti

la harpa 
lesă- 
toarelor

pe, cele două încăperi 
erau dominate de liniște. 
O liniște pe care doar 
vocea brigadierei Maria 
Moraru o mai tulbura 
din cind în cînd. Dădea 
explicațiile de rigoare 
acolo și atunci cînd firul 
de lină nu se supunea 
suficient de ascultător 
și cuminte voinței mode
latoare a omului. Aceas
tă brigadieră care face 
de multi ani covoare știe 
să vorbească frumos cu 
fetele, să le ajute tovă- 
roșește. Convingerile, 
dragostea pentru meseria 
aleasă capătă astfel tă
ria marilor pasiuni. Poa
te tocmai acesta este 
motivul că multe dintre 
țesătoare nu s-au mulțu
mit cu norma pe care o 
aveau la început de 
Uzat intr-o lună — 
că un metru pătrat 
și s-au angajat'să 
ștacheta 
hărniciei

Duminică in Valea Jiului a 
fost o zi sărbătorească - miile 
de pionieri și, împreună cu ei, 
toți cei care au purtat cu mîn- 
drie cravata roșie, au aniversat 
25 de ani de la înființarea pri
melor detașamente pionierești 
din patria noastră. Pentru acest 
eveniment ce face parte din 
marea suită de fapte și mani
festări cu care Valea Jiului in- 
tîmpină a XXX-a aniversare a 
Eliberării și Congresul al Xl-lea 
al P.C.R., pionierii s-au pregă
tit îndelung, în fiecare școală 
desfășurîndu-se un complex 
program de acțiuni din care se 
desprinde elementul educației 
comuniste, contribuția și parti-

priceperii 
către un metru

„MEȘTEȘUGARII 
IN PAS CU TIMPUL"

Brigada artistică de 
agitație a cooperativei 
meșteșugărești ~ 
servirea" din 
a pregătit în 
sărbătorii de 
spectacolul „I 
gării în pas cu timpul" 
textier 
Corvin 
Teatrul 
Jiului.

Premiera spectaco
lului va avea loc mîi- 

atelierul de

croitorie al cooperati
vei, urmînd ca joi 
celași program să 
prezentat în fața 
operatorilor de
Vulcan și vineri, la U- 
ricani.

a- 
fie 

co
la

ȚINUTĂ ATRACTI
VĂ, CONȚINUT BO

GAT

ținutăEdiții la zi, 
proaspătă și atractivă, 
conținut bogat — iată 
ceea ce face ca în a- 
cese zile toate gazete
le de perete de la Sec
ția de preparare a căr
bunelui Coroești să 
fie urmărite și citite 
cu atenție de sute de 
salariați. La acest

EA PIONI
ciporea entuziastă a copiilor la 
viața localităților.

în Petroșani acest eveniment 
aniversativ a fost deschis de o 
paradă a pionierilor din Piața 
Victoriei pînă la Casa de cul
tură. O coloană impresionantă 
a pionierilor îmbrăcați în fru
moasele lor uniforme, cu cra
vatele roșii cu tricolor fîlfîind în 
adierea vîntului de primăvară, 
cu drapele, trompete și tobe, a 
reținut atenția miilor de locui
tori atrași de prospețimea a- 
cestui fapt și retrăind momente 
din propria lor copilărie. Eșarfe 
roșii, galbene și albastre, cînte- 
ce voioase și antrenante, into
nate spontan de voci care scan
dau pentru patrie, partid și to-

Nicolae Ceaușescu s-au 
în văzduhul limpede al

varășul 
ridicat 
dimineții exprimînd gratitudinea 
copiilor pentru viața lor fru
moasă.

în fața Casei de cultură a ur
mat adunarea festivă a unități
lor reunite ale pionierilor din 
Petroșani. înălțarea drapelului 
pe catarg a fost o clipă 
nă și emoționantă.

După ceremonialul de 
tare a vorbit tovarășul 
Oros, secretar al Comitetului 
municipal de partid, reliefînd 
semnificația aniversării Organi
zației de pionieri. Vorbitorul a 
scos în evidență complexa va
loare educativă a 
de-a lungul

solem

rapor- 
Vasile

pionieriei
timpului. în acești

E RI E I
ani cînd minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, alături 
de întregul nostru popor, obțin 
rezultate constant superioare. în 
intrecerea socialistă pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen, pionierii 
află integrați cu 
ceastă activitate 
tivele și faptele 
municipiu - întîlniri cu mineri, 
activiști de partid și de stat, vi
zite în întreprinderi, participări 
fructuoase la muncă patriotică, 
rezultatele bune la învățătură 
și alte componente ale cotidie
nei lor vieți de organizație - 
sintetizează educația in spiritul

și școlarii se 
eficiență în a- 
rodnică.-. Iniția- 
pionierești din

'Continuare in pag. a 3-a)
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Se raportează că unitățile sînt gata pentru 
începerea festivității.

I 
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.1
..succes de public" a 
condus înviorarea ac
tivității colectivelor 
de redacție în urma 
îndrumărilor concrete 
date de comitetul de 
partid, îmbunătățirea 
metodelor de lucru a- 
le acestora cu colabo
ratorii din toate com
partimentele de pr' 
ducție ale secției.

LARGĂ ACȚIUNE
PATRIOTICĂ

Peste 2 000 de tineri 
din școlile 
prinderile 
Lupeni au 
duminică
la acțiunile patriotice 
pentru gospodărirea și

și între- 
orașului 

participa* 
dimineața

înfrumusețarea loca
lității, în cinstea Zilei 
de 1 Mai.

In cadrul acestei 
largi acțiuni întreprin
se de comitetul orășe
nesc U.T.C. au fost e- 
liberate amplasamen
te, s-au amenajat tere
nurile de fotbal și te
nis, au fost colectate 
deșeurile metalice 
I.F.A. „Vîscoza", 
curățat incintele 
tăților economice 
au fost executate dife
rite lucrări edilitar- 
gospodărești.

In pagina a 2-a:

SPORT

la 
s-au 
uni

ți

Astăzi, pe stadionul „Ji

ul", meciul de rugbi ȘTIINȚA 

PETROȘANI - R.C. MONTCHA- 

NIN (Franța)

$ Cronica meciurilor de fot
bal Jiul - Sportul studențesc ; 
Minerul Lupeni - Metalul To- 
plița și de rugbi, Știința - Fa-
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la lupeni

JIUL SPORTUL STUDENȚESC 1-0 r
• ••

CLASAMENTUL

A.S. Preparatorul PetrilaInaugurarea popicăriei

( volei),

dr. 
vie 
în 
de 
de

primăverii"

UN MECI ARE
DOUĂ REPRIZE...

Truismul exprimat de tit
lul acestor rînduri — la urma 
urmei, truismul e un adevăr, 
la îndemîna înțelegerii orică
rui... neinițiat în tainele fotba
lului — nu urmărește nimic 
altceva în afara faptului de a 
fi reamintit fotbaliștilor de la 
Jiul. Și le reamintim acest a- 
devăr elementar, nu pentru că 
așa dorim noi, ci pentru că 
spectatorii, cei care au populat 
duminică stadionul „Jiul", 
ne-au cerut s-o facem — prin 
acel „cor" unanim, dezaproba
tor de murmure, cu care au în
soțit evoluția favoriților lor în 
ultimele 45 de minute ale par
tidei cu Sportul studențesc- 
București. Și, pentru că, după 
părerea întregii asistențe, me
ciul de duminică n-a avut de
ci t o singură repriză de fotbal 
autentic, să ne referim în prin
cipal la aceasta. Adică, la pri
ma parte a meciului...

...Debutul partidei e furtu
nos, curat. însă arbitrul Tr. 
Moarcăș * (Brașov) ține să-l 
„fragmenteze*, acordind cu u- 
șurință un cartonaș galben lui 
Naghi, instaurînd în teren o 
incipientă stare de nervozitate. 
Aceasta nu durează mult. Jiul 
deschide bine, în evantai, jocul 
(se remarcă, prin două curse 
spectaculoase, cele două extre
me, Szucs și Stoichiță), linia 
mediană Libardi — Naghi se 
dovedește foarte 
După primele 10 minute, me
ciul în ansamblu „avansa" de
ja spectatorilor promisiuni din 
cele mai frumoase. Fazele 
spectaculoase se succed cu re
peziciune, se joacă dîrz însă 
în limitele corectitudinii.

în min. 10 Dodu e faultat la 
marginea careului oaspeților, 
lovitură liberă executată de
rutant de către Naghi pînă la 
Libardi, care țîșnește dintr-un 
„buchet" de jucători și înscrie, 
excelent, cu capul. E 1—0 și 
Jiul „curge" dezlănțuit, jocul 
îi ..merge" în plin.

în min. 18, Libardi primește 
din nou, o pasă bună de la 
Stoichiță și șutează puternic.. 
la rădăcina barei. Peste un mi
nut. oaspeții se „văd"- în joc, 
mai elpcvent, pentru prima oa
ră : Octavian Ionescu încearcă 
vigilenta lui Ion Gabriel, por
tarul Jiului însă e „pe fază", 
în continuare, jocul se echili
brează. Ocazii de a înscrie au 
și gazdele și oaspeții 
min. 21 ; Iorga min.
Constantin în min. 
puternic de aproape 
Gabriel apără senzațional). Pî
nă la

• alert.
tacol

Ce
Nimic deosebit.

treptat din intensitate, se ac
ționează anemic, fără clarvizi
une de o parte și de cealaltă 
a terenului (exceptînd, poate, 
o scurtă perioadă de presing 
susținut al oaspeților, care re
levă virtuțile înalte, la propriu 
și la figurat, ale lui Stocker și 
imprecizia în șuturi dovedită 
de Chihaia, Leșeanu și cei
lalți). Nu ne-am notat, pe par
cursul acestei reprize, decît 
două ocazii mari — în min. 58 
Rozsnai scapă singur, e faultat 
de Măndoiu, dar arbitrul nu 
„acceptă" legea avantajului; 
în min. 68. Chihaia șutează de 
aproape afară după un reușit 
schimb de pase cu Ion Con
stantin. In rest acalmie, mole- 
șeală. un joc... așa, ca să fie !

Arbitrul Tr. Moarcăș, a con
dus următoarele formații : 
JIUL : ION GABRIEL — Nițu, 
mîndruț, Stocker, dodu

NAGHI, LIBARDI — Szucs, 
Stan ȚMulțescu), Rozsnai, Stoi- 
chiță (Enache); SPORTUL 
STUDENȚESC : SUCIU — Tă- 
năsescu, Cazan (Ciocîrlan), 
MANDOIU, Manea — Kassai, 
O. IONESCU — Leșeanu, CHI
HAIA. Ion Constantin, Iorga 
(Lucaci).

V. TEODORESGE1

laborioasă.

Rezultate tehnice
Steaua — Steagul roșu Brașov 2—2 ; 
„Poli" Timișoara — F.C. Petrolul 
Jiul — Sportul studențesc 1—0 ;
C. S. M. Reșița — U. T. A. 2—0
C. F. R. Cluj — F. C. Constanța 
„U“ Craiova — Rapid 3—1 ;
Dinamo București — „Poli" Iași
F. C. Argeș — S. C. Bacău 1—0 ;
A. S. A. Tg. Mureș — „U“ Cluj 2—0.

1. „U“ Craiova 24 15 4 5 49—27 34
2. Dinamo 24 12 6 6 37—24 30
3. F. C. Constanța 24 12 4 8 37—26 28
4. F. C. Argeș 24 12 3 9 35—34 27
5. Steagul roșu 24 10 6 8 27—20 26
6. U.T.A. 24 11 4 9 26—28 26
7. JIUL 24 10 5 9 31—26 25
8. Steaua 24 9 7 8 30—25 25
9. C. S. M. Reșița 24 8 8 8 31—27 24

10. „Poli" Timișoara 24 8 8 8 27—29 24
11. A. S. A. Tg. Mures 24 10 4 10 31—39 24
12. „U“ Cluj 24 9 5 10 22—22 23
13. Sportul studențesc 24 9 3 12 29—29 21
14. Rapid 24 7 7 10 23—30 21
15. C. F. R. Cluj 24 7 6 11 24—37 20
16. F. C. Petrolul 24 7 5 12 21—31 19
17. S. C. Bacău 24 7 4 13 25—36 18
18. „Poli" Inși 24 7 3 14 26—41 17

Etapa viitoare C2 mai)
Rapid — Jiul ; F.C. Constanța — „U“ Craiova ; ..Poli" 

Tiirjișoara — Dinamo ; F.C. Petrolul — Steaua ; Steagul roșu 
— C.F.R. Cluj ; Sportul studențesc — F.C. Argeș ; U.T.A. — 
A.S.A. Tg. Mureș ; S. C. Bacău — „Poli" Iași ; „U“ Cluj — 
G.S.M. Reșița.

Din inițiativa comisiei mu
nicipale de volei și cu spriji
nul efectiv al C.M.E.FJ5. Pe
troșani, în ziua de 5 mai 1974, 
în sala de sport a asociației 
sportive „Minerul" din Lupeni, 
se va organiza prima compe
tiție oficială de volei din a- 
cest an, dotată cu „Cupa pri
măverii". La această întrece
re, rezervată atît echipelor 
masculine cît și celor femini
ne, au fost lansate invitații 
de participare următoarelor 
-echipe: I.P.S.P. Livczeni, Pre- 
parația Coroești, Minerul Lu
peni, Știința Petroșani, Fa
brica de pîine și Parîngul Pe
troșani la băieți, Liceul Petri
la, Liceul Vulcan, I.P.S.P. Bi- 
vezeni și Știința Petroșani la

■te.
Deplina reușită a acestei 

întreceri, premergătoare re
turului campionatului munici
pal rezervat echipelor de se
niori — este condiționată de 
modul cum conducerile echi
pelor mențiqnate mai sus vor 
acorda tot sprijinul reprezen
tativelor lor, pentru a nu lip
si de la această tradițională 
competiție voleibalistică, care 
are ca scop perfecționarea po
tențialului de pregătire al tu
turor jucătorilor pînă la a- 
ceastă dată.

Sperăm' că organele din Lu
peni și în mod special condu
cerea asociației sportive Mi
nerul — gazdele competiției 
volcibalistice anunțate asi
gură echipelor 
cele mai optime 
tru desfășurarea

municipiul nostru. Animatorul principal 
ai construirii acestei frumoase popicării 
— estimate de unii specialiști, ca fiind a 
treia pe țară — a fost maistrul Ion Morga, 
secretarul comitetului de partid al sec
ției de producție Petrila din cadrul 
E.P.C.V.J. Exemplul preparatorilor petri- 
leni este demn de urmat și de alte colec
tive de muncă din municipiul nostru. Rea
lizarea acestei popicării este închinată 
mărețelor evenimente politice ale acestui 
an, constituind în același timp un răs
puns faptic cerințelor exprese trasate pe 
această linie de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 3 martie 1973 — cu 
privire la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului.

Simbătă după-amiază, parcul sportiv 
Petru Groza din Petrila a cunoscut o 
animație. Aici, intr-un cadru festiv, 
prezența organelor locale de partid și 
stat, a factorilor cu atribuții pe linie 
sport din municipiul nostru cît și a altor 
invitați, a avut loc inaugurarea popicări
ei Asociației sportive „Preparatorul". La 
construcția acestei moderne baze sporti
ve cu un grad ridicat de utilitate și func
ționalitate, au participat cca. 400 de mun
citori, tehnicieni și ingineri preparatori, 
care au prestat un volum de circa 35 000 
de ore de muncă patriotică. Eforturile a- 
cestor entuziaști, depuse in cele 8 luni cît 
a durat construcția popicăriei s-au mate
rializat printr-o realizare de prestigiu ca
re întregește zestrea bazelor sportive din

participante 
condiții pen- 
întrecerilor.

s. balot
J

R U G B I

pauză, același joc plăcut, 
vioi, un adevărat spec- 
fotbalistic...
s-a întîmplat Ia reluare ?

Jocul pierde

(Sziics în
30 ; Ion
37 trage
dar Ion

LA RELUARE...

Golul lui Libardi 
zut din față (A. DULA) 
și din spatele porții (I. 
LI CILI).

I După o 
săptămini 
balistică/), 
zenfi din 
tru a continua 
trecere și joc" 
balul.

Duminică, in 
a XXIV-a s-au 
serie de partide care se a- 
nunfau dinainte foarte dispu
tate și in care se puneau 
multe speranfe, mai mari sau 
mai mici. Dar, să vedem cum 
s-a desfășurat această etapă.

Privită prin prisma rezulta
telor, etapa ne apare norma
lă,

Întrerupere de 3 
(cit o vacantă fot- 
iată-ne așadar pre- 

nou pe arene pen- 
această „în- 
care este iot-

cadrul etapei 
desfășurat o

echipele favorite obfinind

precedentă învinsese liderul. 
Misiunea echipei noastre nu 
era ușoară, partenerii de joc 
fiind un „11“ solid, care 
practică un fotbal combinativ 
aici simfindu-se mult mina 
reputatului antrenor Angelo 
Niculeacu. Adăugind la a- 
ceasta și faptul că Mulfescu 
nu a putut juca de la început 
datorită unei infecții, iar Ton- 
ca fiind suspendat, coeziunea 
noastră era oarecum, sub 
semnul întrebării.

Totuși, băieții s-au mobili
zat și au luptat — fiecare cit 
șl cum au putut — pentru a 
termina 'învingători. Acest lu-

In pofida locului codaș pe 
care-1 ocupă în clasament 
și a atîtor evoluții necon
cludente, soldate cu tot a- 
tîtea eșecuri, echipa de ti
neret a Jiului (n-o mai nu
mim și de „rezerve", pentru 
că. de exemplu, duminică, 
doar Naidin era în teren 
din lotul primei echipe) nu

„Cadeții
Jiului

HI •

își revin...

PETRE LIBARDI comentează

victorii scontate și... puncte
le necesare in clasament. Ast
fel, lupta ce se dă între „U" 
Craioya și Dinamo pentru su
premație continuă să devină 
pasionantă. Celor două, le 
urmează un pluton de aproa
pe 10 echipe care, de la o e- 
tapă la alta, iac schimburi de 
locuri Intre ele, datorită re
zultatelor obținute.

la subsolul clasamentului, 
lucrurile par a se 
recum, grupul 
(„Poli" lași, S.C.
Petro.u.) fiind in 
de puncte. Prin 
pe teren propriu, 
s-a alăturat și ea 
care luptă cu ardoare (cazul 
Iul F.C. Petrolul, simbătă, la 
T piiș iara) și disperare pentru 
e\ udarea de pe ultimele trei

aspecte, 
viitoare, 
cu mai

a- 
du-

R. C. MONTCHANIN - 
o prestigioasă solie a rugbiului francez

Marți după-amiază. stadi
onul „Jiul" din Petroșani va 
oferi spectatorilor una din 
cele mai atractive partide 
de rugbi găzduite de orașul 
nostru. Ne vizitează echipa 
puternicului club francez R. 
C. Montchanin, care acti
vează în prima ligă a unei 
țări în care se practică, du
pă cum se știe, cel mai spec
taculos rugbi din Europa.

Prestigioasa ..ambasadoa
re" a sportului cu balonul 
oval din Franța a ocupat, in 
ultimul campionat, locul 6, 
reușind, de asemenea, stră
lucita performanță de a se 
califica în ultima finală a 
„Cupei Franței". Reprezen-

tanții noștri, sportivii de la 
Știința Petroșani au mai dis
putat anul trecut, la Mont
chanin o partidă în compa
nia acestui „cincisprezece". 
Atunci, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 18 — 
12, după o partidă mult elo
giată de presa franceză. Cu
noscutele publicații „Miroir 
de rugby" și „L’Equipe" sub
liniau faptul că „oaspeții ro
mâni au reușit minute 
șir să practice un joc î 
lung aplaudat de miile 
spectatori, ridicindu-se 
permanență la nivelul 
loroșilor săi adversari".

Mai mult ca sigur, la 
dui lor, oaspeții francezi se

Minerul Lupeni
Motive suficiente și justi

ficate au stîrnit un. interes de
osebit în jurul partidei de pe 
stadionul din Lupeni și, în 
principal, postura de lider a 
echipei Minerul. Așa se expli
că afluența de public. în ciu
da irezistibilei invitații... la 
iarbă verde. Și cei care au op- 

pentru fotbal nu au avut 
regreta, pentru că partida 
care au asistat le-a oferit 
ce se poate oferi mai fru

mos într-un meci de fotbal:' 
joc aprig disputat, cu faze fier
binți. la ambele porți, goluri, 
ratări incredibile etc.

începutul partidei a 
foarte alert și uneori 
nervos, luptîndu-se mult 
tru fiecare balon, 
tii își organizează 
siva, retrăgîndu-și 
sind înainte doar 
și pe Blidaru L ale căror con
traatacuri s-au dovedit a fi 
rapide și destul de periculoa
se. Echipa .minerilor, din do
rința. de a tranșa cît mai re
pede rezultatul in favoarea 
ei s-a năpustit în atac... or-

fost 
chiar 
pen- 

Metalurgiș- 
bine defen- 
halfii și lă- 
pe Șerban

ȘTIINȚA FARUL 8-6

■ în 
inde- 

de 
in -
va-

rin-

vor strădui a prezenta același 
meci spectacular iu ța pu
blicului român De altfel, 
conducătorul delegației rug- 
biștilor din Montchanin 
declara : „Dorim să de
monstrăm aici întreaga valoa
re a rugbiului din țara mea. 
Avem o echipă tînără, în ca
re se află patru jucători din 
reprezentativa națională care 
vor face totul spre a oferi 
celor prezenți in tribune un 
adevărat spectacol sportiv".

Meciul va avea loc astăzi, 
începînd de la ora 16,30, Ia 
Petroșani, pe stadionul „Ji
ul".

meritată

Topleț 3-0

clarifica oa- 
celor trei 
Bacău, F.C. 
lipsă acută 
iniringerea 

C.F.R. Cluj 
grupului

Dar sa revenim la., casele 
noastre. I a Petroșani, Jiul a 
înt'lnit echipa studenților 
bucureșteni, Sportul studen
te»», formație care in etapa

cru s-a realizat, cum s-a re
alizat, însă va trebui să avem 
in vedere citeva 
pentru întîlnirile 
pentru a le aborda 
multă sîrguință.

Va trebui să menținem 
celași ritm alert pe toată 
rata partidei, nu cu scăderi 
mari (cum s-a întîmplat), gru
parea și sprijinirea jucătoru
lui cu mingea trebuie făcută 
mai pronunțai și activ, gindi- 
rea in construirea atacurilor 
și pregătirea lor să se facă 
mult mai clar și cu răbdare, 
iar dacă la toate acestea vom 
adăuga și un mai mare anga
jament in teren nu se poate 
ca jocul să nu satisfacă din 
punct de vedere spectacular 
și implicit, ca rezultat favo
rabil. Este posibil acest lucru? 
Este. Deci, Încredere în for- 

- fele proprii și multă, multă 
ambifie. Din partea tuturor 1 
O făgăduim in meciul cu Ra
pid...

I 
I

se prezintă deloc rău. Din- 
tr-un mănunchi de tineri 
sau... foarte tineri fotbaliști, 
talentați cu toții dar nesudați 
între ei, antrenorul Cornel 
Cărare e pe cale să forme
ze o echipă, în adevăratul 
sens al cuvîntului. Tinerii 
săi „elevi" au căpătat. în 
focul disputelor campiona
tului. deja o oarecare expe
riență, au încredere în for
țe, acționează cu mai multă 
clarviziune în teren (decît 
în urmă cu citeva luni, de 
exemplu). Duminică, în în- 
tîlnirea cu „cadeții" Sportu
lui studențesc, tinerii echi
pieri ai Jiului au fost în 
permanență ..vioara întîi" 
în teren. Conduși cu dezin
voltură de către Naidin, a- 
tacanții au măcinat în con
tinuu forțele defensivei oas
peților, iar apărătorii nu au 
greșit flagrant decît o sin
gură dată (cînd au și fost 
„admonestați" cu penalty). 
Scor final: 2—1 (pentru Ji
ul, a marcat Naidin, ambe
le goluri cu capul). Forma
ția: Mihalache — Doroban- 
țu, Ghenți, Romeo Constan
tin, Haiduc — Gormoș, Dă- 
nilă — Fieraru, Naidin, Tu
dor, Pașcanst.

|
|
|

I.a

bește. fără a-și da seama mul
tă vreme de buna organizare 
a oaspeților, a căror apărare 
sobră, dar în același timp mo
bilă. a închis toate căile... de 
acces spre poarta lui Domi- 
lescu. Abia atunci cînd au ac
ționat cu pase scurte, deru
tante și cu deschideri surprin-

Fotbal, divizia C

zătoare, de pe o extremă pe 
cealaltă, minerii au simțit că 
apărarea oaspeților se clati
nă și au acționat în consecin
ță. Un merit deosebit în pre
gătirea tuturor acțiunilor îl 
au: Dosan, care a făcut ade
vărată risipă de energie. ..în 
torcindu-și" adversarii în fel 
și chip pentru a-și pune cole
gii in poziție favorabilă de șut 
și Cotroază care, realmente, 
este autorul moral al acestei 
victorii, „trăgînd" cvartetul o- 
fensiv după el. spre poarta 
oaspeților și spre... victorie.

In prima jumătate de oră, 
acțiunile s-au desfășurat dc

la o poartă la cealaltă, cu 
ratări în special la poarta 
oaspeților. însă a venit min. 
32, cînd la o centrare a lui 
Dosan, de pe dreapta, Dumi
tru prelungește la Ceteraș și 
acesta înscrie cu capul... 1—0.

După pauză, metalurgiștii 
își dau seama că nu mai au 
ce pierde și ies tot mai des la 
atac, însă apărarea minerilor, 
în care a excelat Burdangiu* 
nu le-a lăsat nici o speranță. 
Cei care marchează sînt tot 
gazdele. In min. 56, la o lovi
tură liberă de Ia 16 m, Cotroa- 
ză, printr-to execuție tehnică 
reușită înscrie, cu toată opozi
ția ..zidului". Minutul 74 a- 
duce ultimul gol: o deschide
re, în adîneime. a lui Dosan 
spre Cotroază, pas al acestu
ia cu capul la Popa, care-1 
feptează pe Blidaru II și în
scrie pe lingă Domilescu, ieșit 
în întîmpinare: 
rie

„Uvertura" după-amiezii 
sportive de pe stadionul „Ji
ul" din Petroșani a adus, fa
ță în față, XV-le Științei Pe
troșani, echipă aflată in plin 
proces de reconstrucție, și ex
perimentatul lot al Farului 
din Constanța. De la bun în
ceput, disputa se anunța, deci, 
deosebit de echilibrată. Des
fășurarea ulterioară a jocului 
avea să confirme acest lucru, 
incertitudinea asupra dezno- 
dămîntului final plutipd pînă ' 
în min. 74, moment în care 
gazdele ridică propriul avan
taj la 8 puncte.

Studenții au reușit o vic
torie puțin scontată, dar de
osebit de necesară pentru e- 
vitarca subsolului clasamen
tului. Deși nu au 
printr-un joc de o 
acuratețe tehnică ■ 
mai mult pe .forța de incizie 
a propriului „pachet de înain
tași" sau pe vitalitatea și per
severența lui Dumitru, Neagu, 
sau Burghelea — învingătorii, 
spre deosebire de învinși, 
jucat mâi puțin balonul 
mînă, spectaculoasele șarje 
le liniei de treisferturi 
ind adevărate „rara avis", 
tunci cînd totuși a putut

strălucit 
deosebită 
- mizînd

Luptătorul junior
EMIL COSTAȘ,

vicecampion național
întrecerile fazei finale 

campionatului național in
dividual de lupte libere, re
zervat juniorilor, care s-au 
disputat duminică în orașul 
Sfîntu 
tantul 
EMIL 
+ 100 
dustrial minier, 
Școala sportivă

a

Gheorghe, reprezen- 
municipiului 
COSTAȘ 
kg.), elev

nostru, 
(categoria 

la Liceul in- 
legitiniat Ia 
Petroșani a

reușit să cucerească un pres
tigios loc II, devenind astfel 
vicecampion al țării la â- 
eeastă categorie. li adresăm 
— pentru performanța rea
lizată, în numele iubitorilor 
acestui sport — sincere feli
citări tînărului sportiv din 
Petroșani, cît și antrenorului 
său prof. Gheorghe Pop.

CONCURS DE TIR
Poligonul din Petroșani a 

găzduit duminică, 28 aprilie, 
primul concurs oficial de tir 
al anului, organizat de comi
sia municipală de specialitate, 
în cinstea zilei de 1 Mai.

La acest concurs au ținut să 
fie prezenți un număr de 20 
trăgători, reprezentînd Asocia
țiile sportive Constructorul mi
nier și Utilajul din Petroșani, 
dar au lipsit în mod surprin
zător trăgătorii . isociației 
sportive Energia Paroșeni.

Proba tehnică a concursului 
a fost cea de 3 x 10 focuri 
culcat, în genunchi și în pi
cioare și, cu toate că toți parti-

cipanții s-au aflat în primul 
lor concurs din acest an, mulți 
dintre concurenți au reușit să 
obțină rezultate mai mult de- 
cit mulțumitoare. lata primii 
trei clasați : Stanciu Venu, 
Iosif Ciulai, Sultan Karda, toți 
de la Asociația sportivă Con
structorul minier Petroșani. 
La fete, cea mai bună compor
tare a avut-o Ileana leșeanu, 
care a totalizat 155 puncte 
S-au mai evidențiat : Petru 
Burlec de la Minerul Aninoa- 
sa (sportiv nelegitimat'), Gheor
ghe Brăila și loan Botar.

B. STAICU

3—0. O victo- 
meritată, obținută mult 

mai greu decît arată scorul... 
A arbitrat corect și compe

tent : H. Gherman — Mediaș. 
MINERUL : Șarpe — Polgar, 
Popescu. BURDANGIU, RUS 
— Dumitru, 
ta (min. 80 
raș (min. 69 
ZA, Popa.

DOSAN — L'ucu-
Moldovan), Cete-
Dincă), COTROA-

au 
la 
a- 
fi- 
A- 

------- fi 
vorba de așa ceva, au venit și 
punctele. Și implicit aplauze
le din tribune 1

Partida debutează cu obis 
nuitui iureș al echipei ele 
pe propriul teren. In min. 8, 
Neagu, cel mai incisiv jucător 
al acestei partide, este placat 
la numai 2 m de buturile ad
verse, pentru ca in min. 22, 
Dumitru să inițieze o reușită 
acțiune pe treisferturi, stopa
tă în ultimul moment de Bu
cos, omul nr. 1 al defensivei 
constănțene. Peste alte opt 
minute, același Bucos îl îm
piedică pe Burghelea să fina
lizeze o acțiune în urma căre
ia balonul se și afla în terenul 
de ținta al oaspeților. Cu pu
țin timp înainte de fluierul 
final al primei reprize, Bur
ghelea se revanșează stopînd 
în extremis o mare ocazie de 
deschidere a scorului de că
tre linia de treisferturi a Fa
rului.

In partea a doua a meciului 
se părea că oaspeții, bine di-

rijați în teren de Florescu, 
Cristea și Caragea, sînt I de
ciși să-și continue seria bună 
a rezultatelor înregistratje în 
acest campionat, atacînd cu 
și mai multă insistență, domi- 
nînd chiar minute in șir. Dar, 
atunci cind o reușită a Faru
lui părea injinentă, un coțitra- 
atac al pachetului de înain
tași al alb-albaștrilor aduce 
balonul în brațele lui Burghe- 
iea, urmează o cursă solitară 
a acestuia înspre centrul bu
turilor adverse și Știința pre
ia conducerea cu 4—0 (min. 
60). Fălcușanu ratează pej pu
țin transformarea. Surprinși de 
această neașteptată întorsătu
ră a jocului, elevii lui Titi 
Ionescu își reiau ofensiva, dar 
fără prea mult succes, acțiu
nile lui Motrescu, Cristea, Ca
ragea eșuînd în „22“-ul gaz
delor. In min. 74, la una din 
puținele momente de respiro 
pentru apărătorii petroșăneni, 
FI. Constantin profită de uni
ca greșeală a lui Bucos, rea- 
lizind o nouă încercare peri
culoasă, transformarea fiind 
ratată însă de Martin. Din a- 
cest moment era evident că 
victoria nu mai putea fi scă
pată de către studenții mineri. 
Numai rugbiștii de la Farul 
au mai crezut în șansa lor, și 
în cel de al cincilea (! !) minut 
al prelungirilor dictate de ar
bitrul Ștefan Cristea (Bucu
rești), reușesc să reducă din 
handicap (scor 8—6), grație 
unei încercări la centru rea
lizată de Cristea și transfor
mată de mijlocașul la deschi-

. dere al naționalei, Florescu.
La reușita acestei aprige 

dispute rugbistice și-au 'adus 
contribuția următorii jucători: 
ȘTIINȚA : Talpă, Ștefan, Ra
du, Florin Constantin, Tufea- 
nu, Băltărețu. (min. 60 Moroe) 
Burghelea, Veștemeanu, Nea- 
gu, Fălcușanu (min. 76 Abri- 
bula), Rădulescu, Dumitru, 
Stănculeanu, Stoica, Martin, 
FARUL: Sîrbu, Crăciun, Bă- 
cioiu, Fingu, Barbara, Dără- 
ban, Varga, Caragea, Gristea, 
I lorescu, Holban, Motrescu, 
Olteanu, Stoica, Bucos.

Nicolae LOBONȚ
Vasile MOLODEȚ

I
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Iscroni, 4 și- 5 Vul-

pionicrilor 
a antrenat 
pionieri de 
prilejuind

umaniste în 
generațiile de 
noastre socia-

conoursului 
desfășurat

a sus-

• în cadrul
Micii sanitari11

muncă pa- 
ocazie s-a 
un vagon 
tone, des- 

această ci-

T. IZBAȘOIU, 
E.M. Lupeni

fer-
sau

SARBATOARE

Ion VLADISLAV, 
secretarul Comitetului co

munal de partid Banița

Un
care
ani 
artistic este

vul sectorului își îndeplineș
te tot mai bine sarcinile de 
plan, s-a întării disciplina și 
a crescut gradul de conștiin
ță al salariaților.

neajunsuri e- 
acest domeniu, 
în repartizarea 

și a comuniștilor 
de muncă. Nu-

ansamblu de 
și-a format 

un statornic 
„Opti- 

că-

revistă își păstrează 
număr de admira- 
ansamblurile de a- 
adt’seori se dovedesc, 

perioade mai

Andrei COLDA, 
secretar al comitetului de 

partid — E.M. Lonea

mai
s-a dovedit 

®ia g ne-

DIN EXPERIENȚA

măiestrie
(Urmare din pag. 1)

mai

co-

Șt. PUIU

Aceeași exuberanță, voioșie tinerească a fost nota dominantă și manifestării or pionierești ce au loc duminică in orașul Vulcaia

ca 
vk- 
Mo-

JM

tot 
că și co- 
a dorit-o

sau ce- 
cărbu- 

volutn.

îmbunătățirea dotării secțiilor I. U. M. P

Preocupare pentru 
primirea de noi 

membri 
în organizație

Pentru tinerii 
nefamillștl

Simpozion închinat 
Eliberării

La recenta adunare gene
rală a organizației de bază 
nr. 1 de la E.M. Lonea comu
niștii au analizat „Formele 
și metodele folosite de biroul 
organizației de bază pentru 
creșterea numerică și cali
tativă a rîndurilor membri
lor de partid, precum și for
marea unui nucleu puternic 
de membri de partid la lo
curile de muncă11.

In referatul prezentat de 
tovarășul Ștefan Apetri- 
chioaiei, secretarul organi
zației dc bază, au fost subli
niate preocupările existente 
pentru primirea- de noi 
membri din rîndul celor mai 
buni mineri, s-au făcut refe
riri la unele 
xistente în 
în special 
sarcinilor 
la locurile
meroși participanți la discu
ții, printre care Marin Ciu
băr — miner șef de brigadă, 
inginerii Petru Bălănescu, 
Ștefan Robii și alții au scos 
în evidență preocuparea bi- 

: rouliii organizației de bază, 
j a comuniștilor pentru edu

carea partinică, revoluționa
ră a membrilor de partid, 
pentru pregătirea lor politi- 
co-ideologică și profesiona
lă. In același timp au fost 
făcute propuneri concrete 
pentru încredințarea de sar
cini de partid tuturor comu
niștilor și repartizarea pro
porțională a acestora pe lo
curi de muncă și brigăzi în 
subteran.

In urma aplicării măsuri
lor adoptate de adunarea 
generală de partid, colecti-

In cadrul manifestărilor 
politico-educative organiza
te în cinstea mărețelor e- 
venimente din acest an — 
cea de-a XXX-a aniversare 
a Eliberării și Congresul al 
XI-lea al P.C.R. — se nu
mără și simpozionul ce a a- 
vut loc zilele trecute în cele 
patru organizații de bază din 
comuna Banița. Tematica 
simpozionului a tratat înde
osebi „Semnificația istorică 
și social-politică a insurecți
ei naționale armate antifas
ciste din august 1944 și suc
cesele obținute de poporul 
nostru în cele trei decenii 
de dezvoltare a României pe 
coordonatele socialismului11.

La buna organizare și des
fășurare a simpozionului și-a 
adus o însemnată contribu
ție comitetul de partid din 
comună care a instruit bi
rourile organizațiilor de ba
ză și le-a ajutat în mobili
zarea comuniștilor. Au pre
zentat realizările din comu
nă comuniștii Ion Vreja, Ste- 
lian Mateș, Dumitru Ignat, 
Ion Drăgoi, Achim Maiores- 
cu. Dumitru Cebeagă, Ion 
Luncan. Maria Mardare și 
Maria Untch, care s-au refe
rit în cuvîntul lor la nu
meroase exemple luate din 
domeniile în care își desfă
șoară activitatea.

Asigurarea unor condiții 
de muncă și viață cît mai 
bune, precum și organizarea 
instructivă și recreativă a 
timpului liber al tinerilor 
angajați constituie preocu
pări actuale alo organizați
ilor de partid și U.T.C. din 
cadrul E.M. Lupeni. I,a in
dicația comitetului d" partid1 
pe exploatare. săptămînal 
se organizează la căminul 
pentru nefamiliști acțiuni 
cultural-educative procedate 
de activități politice susținu
te de membrii birourilor or
ganizațiilor de partid și 
U.T.C.

In cadrul clubului care 
funcționează în acest cănvn 
tinerii angaiați urmăresc 
programele TV., ascultă re
cenzii și citesc cărți. },:> pro
punerea comitetului U.T.C. 
aici se organizează serj dis
tractive pentru tineri frun
tași în producție, sînt pre
zentate programe eul.+ural- 
artistlce susținute do forma
țiile do amatori ale clubului 
muncitoresc din localitate.

Săptămînă trecută a fost 
organizată o joie a tinprctii- 
lui în cadrul căreia taraful 
de muzică populară cu soliș
ti vocali, condus de 
dru Lăcătuș de la 
muncitoresc Lupeni.
ținut un bogat program ar
tistic. Acțiunea a fost prece
dată de expunerea „Realizări 
obținute de colectivul E.M. 
Lupeni după Congresul al 
X-lea și Conferința Naționa
lă a partidului11.

Prin accesibilitatea structu-' 
rii și întinsa varietate imagi
nativă adusă în sdVnă. specta
colul de 
un mare 
tori deși 
cest gen 
pentru perioade mai scurte 
sau mai mai lungi, fade și 
schematizate. Ceea ce nu îm- 
pu dică Pe iubitorii acestui 
gen revuistic să-i rămînă cre
dincioși, 
estradă 
de mtilți 
prestigiu 
miștii” din București ale 
rui spectacole, premiere sau 
reluări, dovedesc o înaltă con
știință artistică și profesiona
lă. Turneul din zilele trecute 
a r: întărit acest ' convingeri.

Succesul actualei stagiuni a 
acestui ansamblu este diver
tismentul muzical-umoristic 
„Cînd ia cuvîntul... muzica!11, 
semnat de Aurel Coca, în di
recția de scenă 
Moraru. Acest 
este dc fapt un spectacol 

artistică,

a' lui Traian 
divertisment 

de 
aleasă factură artistică, omo
gen și cu momente care smulg 
publicului spectator aplauze

A apărut numărul 4/1974 al revistei

înaltelor idealuri 
care se formează 
tineri ale patriei 
liste.

Adunarea festivă s-a încheiat 
cu un foarte frumos și divers 
program artistic susținut în aer 
liber. Au fost prezentate reprize 
de gimnastică artistică urmate 
de un concert al corului „Doi
na11 de la Școala generală nr. 
5 Petrila care, în zilele urmă
toare, sărbătorește 5 ani de 
prodigioasă activitate. Talentul 
copiilor din școlile Văii Jiului 
se reflectă în tot mai multe pro
grame artistice de autentică va
loare remarcate în fiecare an 
în concursuri. Sute de specta
tori au urmărit evoluții artistice 
remarcabile - revistele muzicale 
„Un zîmbet, o floare11 (Liceul 
din Petrila), „25 de primăveri11 
dedicată acestei aniversări de 
pionierii Școlii generale din A- 
ninoasa și „Azi e zi de sărbă
toare11 tot a pionierilor din Pe
trila (Școala generală nr. 6). 
Concepute ingenios, interpretate 
cu grație și sensibilitate, în a- 
ceste autentice spectacole s-au 
remarcat aptitudinile muzicale, 
coregrafice ale pionierilor în
drumați cu măiestrie de cadre
le didactice.

Manifestări similare, 
leiul împlinirii unui sfert 
veac de la înființarea primelor 
detașamente de pionieri, au a- 
vut loc duminică și în orașele 
Vulcan, Lupeni, Uricani. în toa
tă Valea Jiului pionierii și-au 
întîmpinat și sărbătorit jubileul 
cu acțiuni atractive, sărbătorești, 
exprimîndu-și dragostea pentru 
patrie și partid.

In cinstea aniversarii
In cinstea aniversării 

primelor detașamente de pi
onieri diil țara noastră, cla
sele a Vl-a de la Școala ge
nerală nr. 2 Lupeni au orga
nizat un concurs gen „Șapte 
contra șapte11 pe teme de 
cultură generală. Desfășura
rea lui a fost antrenantă, 
reușind să contribuie la com
pletarea cunoștințelor elevi
lor.

în orașul' Lupeni 
pregătit echipaj 
a fi cel de la Șt 
rală nr. 3 care s-a clasat pe 
locul I și va reprezenta ora
șul la faza superioară. Pio
nierii din echipaj au dovedit 
că posedă bogqte cunoștințe, 
teoretice și practice, de na
tură sanitară.

1? scenă deschisă. Succesul 
real pe care-1 înregistrează a- 
cest ansamblu se sprijină pe 
cîteva elemente de concepție 
care trebuie să călăuzească 
activitatea oricărei instituții 
artistice. Mai întîi, c vorba 
de calitatea repertoriului în 
deplin acord cu posibilitățile 
muzicale. Și „Optimiștii”, chiar 
dacă nu propun melodii de 
dată recentă, dovedesc mult 
bun gust și selecție valorică 
Severă înterppetînd cîntece de 
George Grigoriu, Vasile Ve- 
selovschi. Radu Șerban. Teo
dor Raiciu. compozitori bine
cunoscut la noi. sau șlagăre 
internaționale. Spectacolul se 
echilibr uză cu arii din opere- 
ti (!• -ilman, Lehar) și canțo
nete iar la crearea atmosfe
rei contribuind cu eficiență și 
partea umoristică.

Dar adevăratul succes al 
spectacolului aparține, firește, 
interpreților, artiști de adîncă 
sensioililate. Anne-Marie Stra- 
tulat, Mihai Petcu, Margareta 
Barabaș, Eugen Machedon, 
tcată formația de-o remarca
bilă omogenitate, transmit fi
orul muzicii ușoare, al 
mccătoarelor canțonete 
ai operetelor. Prezența solis
tului George Nicolescu, cu
noscut pentru descifrarea răs
colitoare a melodiei ..Eterni
tate”. a dat acestor spectacole 
susținute pe scenele Văii Ji
ului. 0 strălucire in plus. For
mația ..Optimiștii” cîntă cu o 
remarcabilă distincție și dis
creție avînd meritele ei în re
alizarea acestui spectacol de 
bună valoare.

Acțiuni

„PROBLEME ECONOMICE
Din cuprins

ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE-A XXX-A ANIVERSA
RE A ELIBERĂRII PATRIEI PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNA
INTE DE TERMEN A CINCINALULUI

N. Nichita și V. Sălage Adincirea specializării producției 
N. Popescu Utilizarea potențialului agriculturii de sta 
Ilie Alexe Diversificarea serviciilor pentru populație

ȘI SINTEZE
a ideilor socialismului în lu-

INVESTIGAȚII
N. Corbu Forța de atracție 

mea contemporană
Petre Nicolae Colaborarea

în domeniul planificării
Ilie Șalapa Stabilitatea prețurilor cu amănuntul și pu

terea de cumpărare a populației
St. Măgureanu Folosirea judicioasă a fondului național 

de dezvoltare
Eugen Barat Corelarea responsabilităților dintre 

ducție și comerț.
POLITICA ENERGETICĂ

loan Muntean Diminuarea consumului de combustibil 
în centralele electrice de termoficare

ANUL MONDIAL AL POPULAȚIEI
Victor Tufescu și Ioana Ștefănescu Deplasările interju- 

dețene ale forței de muncă
DEZBATERI

Orientări comparate în prognozele economice naționale 
I Mobiluni și repere ale studiilor de prognoză

Jn scopul ocrotirii cetățeni- 
lor-pietoni și evitării situați
ilor care pot duce la acciden
te, regulamentul de circulație 
precizează că Pe străzile 
șoselele care au locuri 
traversare semnalizate 
al prin indicatoare sau 
caje, traversarea se va 
numai prin aceste locuri. Doar 
cînd traversează prin aceste 
locuri, pietonii se bucură de 
prioritate față de conducătorii 
vehiculelor, care au îndatori
rea de a le înlesni trecerea 
prin reducerea vitezei și chiar 
prin oprirea vehiculelor.

Angajarea pietonilor în tra
versarea străzilor prin locuri
le nepermise ori chiar prin in
tersecții. dar haotic, duce la 
evenimente grave. De aceea 
și atunci cînd se traversează 
prin locurile special amenaja
te se impune luarea unor mă
suri de siguranță din partea 
pietonilor și anume: înainte 
de a pătrunde pe partea ca
rosabilă a șoselei, fiecare pie- 
ioa trebuie să se asigure din

Și 
de 

speci- 
mar- 

face

Expoziție
In foaierul Casei de 

cultură din Petroșani 
s-a deschis o expo
ziție organizată de 
Casa pionierilor. Expozi
ția, prilejuită de împlini
rea a 25 de ani de 
crearea j 
tașamenle 
nieri din 
apropiata 
20 de ani

la 
primelor de- 

de pio- 
i țară și de 

aniversare a 
de existență 

a Casei pionierilor din 
Petroșani, cuprinde lu
crări realizate dc pionieri 
la cercurile de linogra- 
vtiră — colaj, metalo- 
plastie, pictură pe lemn 
și foto.

• Timp de o săptămînă, 
în orașul Lupeni s-â desfă
șurat competiția de minifot- 
bal „Cupa aniversării". Or
ganizată de Casa 
din localitate, ea 
toate unitățile de 
pe raza orașului 
o vie întrecere sportivă.

• Detașamentul claselor a 
VII-a de la Școala generală 
nr. 1 Petroșani (comandant 
instructor Rodica Goncea) a 
organizat adunarea de deta
șament ^.Gînduri pionierești11 
în cadrul căreia și-au stabilit 
activitățile din trimestrul III 
al ultimului an de pionierat.

• Zilele trecute „Ștafeta 
aniversării11, acțiune comple- . 
xă cu caracter cultural-spor- 
tiv, a poposit la școlile ge
nerale 
can, 1. 2 și Liceul din Petri
la, 3, 4, 5, 6 Petroșani. 1, 2, 
6 Lupeni. Ștafeta a prilejuit 
momente importante do cu
noaștere a activităților desfă
șurate în școli și utile schim
buri de experiență.

• „Mici, și harnici11, așa se 
numește acțiunea de la 
Școala generală nr. 3 Petro
șani. Pionierii s-au angajat 
să efectueze cît mai multe 
ore de muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea școlii, a 
împrejurimilor. Pînă în pre
zent au lucrat 
curții 
joacă.

la amenajarea 
terenurilor de

Săptămîna trecută a constitu
it pentru tinerii de la Prepa- 
raUa 'Cpro.eșt'i o perioadă ,rbd- : 
niică în activități de ” 
triotică. Cu această 
colectat și încărcat 
de fier vechi de 27 
tinat oțelăriilor. Cu 
fră cantitatea totală de fier 
vechi colectată și predată la 
I.C.M. de la începutul anului 
se ridică la 200 tone, depășind 
de peste 3 ori angajamentele 
luate.

Totodată, s-au amenajat ron
durile de flori din incinta în
treprinderii, completîndu-se 
pămînt vegetal, iar aleile 
fost pavate cu piatră roșie.

Aceste acțiuni se înscriu 
programul de activități al or
ganizației de tineret de aici, 
inițiate în cinstea zilei de 1

- ■

•

Vrednicia distribuitorilor 
de cărbune

Micul colectiv al distribu
ției cărbunelui din Petro
șani — cu tot efectivul re
dus pe care-1 are — asigu
ră o bună aprovizionare a 
centralelor termice (și-a ce
tățenilor) cu cărbunele ne
cesar drept combustibil.

In perioada celor aproa
pe patru luni trecute din a- 
nul curent, prin acest punct 
de desfacere, distribuția 
de cărbune a livrat celor 15 
centrale termice și cetățe
nilor din oraș cantitatea de 
18 000 tone cărbune ener
getic. Ne putem face o idee 
mai concretă despre volumul 
de muncă depus aici (des
cărcare din vagoane pe 
rampa distribuției, încărca
re în mașini, transportare 
la centrale termice 
tățeni) echiva-lînd 
nele distribuit, ca 
cu 1 800 vagoane convențio-

nale de cale ferată de 10 
tone capacitate, cu 60 
garnituri 
compuse 
vagoane, 
dicâri de

complete de 
fiecare din 30 
sau cu 35 000 
cupă plină ale 

cavatorului ce încarcă 
depozit.

Intr-adevăr, un apreciabil 
volum de muncă pentru un 
colectiv așa .de modest, din 
care se evidențiază excava- 
toristul Coloman Varga, șo
ferii Gh. Dijic, E. Oprea, C. 
Georgescu, muncitorii Pe
tru Bălușă, Iacob Drăgănesc 
Mihai Rîjoci, loan Bîlc, Pe
tru Voicu și alții, conduși 
cu pricepere de șeful dis
tribuției de cărbune din Pe
troșani, tov. Ștefan Boța. 
Prin vrednicia lui. micul co
lectiv asigură combustibilul 
pentru încălzit la cea mai 
mare parte a orașului nos
tru 1

IN ATENȚIA PIETONILOR!
(Urmare din pag. 1)

unde și cum traversăm strada
partea stingă, coborînd de pe 
trotuar numai cînd este sigur 
că poate traversa fără pericol. 
Cînd ajunge la jumătatea 
străzii, sau a drumului, tre
buie să se asigure din partea 
dreaptă pentru evitarea ajun
gerii în fața autovehiculelor 
ce circulă din dreapta. In ca
zul că lipsesc locurile de tre
cere amenajate, traversarea 
străzilor se face perpendicu
lar de la colțul străzii. In a- 
ceste cazuri, pietonii nu au 
prioritate. Ei pot traversa nu
mai după ce au dat priorita
te tuturor vehiculelor și nu
mai după ce s-au asigurat că 
au cale liberă, că nu-i ame
nință nici un pericol.

Am reamintit toate aceste 
reglementări deoarece în 
cursul primului trimestru a.c. 
din cauza încălcării acestor 
reguli, s-au comis cîteva ac
cidente deosebit de grave. La 
data de 2 martie, spre exem
plu, cetățeanul ion Fila din 
Petroșani (str. Viitorului 43), 
s-a angajat in traversarea

străzii Unirii din cartierul A- 
eroport fără ca in prealabil 
să se asigure. In acest fel, a 
fost surprins de remorca au
tovehiculului 21 HD 
accidentat mortal.

Un pericol grav îl 
traversarea prin fața

3047 și

prezintă 
sau spa-

Pe teme
de circulație

tele autobuzului oprit în sta
ție. Ana Munteanu din Pe
trila, după ce^ a coborît din 
autobuz în ziua de 14 ianuarie 
a.c. a încercat să traverseze 
strada fără să se asigure, prin 
spatele autobuzului oprit în 
stație. Ea n-a mai traversat 
deoarece a fost surprinsă și 
accidentată grav de un alt au
tobuz ce circula din sens o- 
pus.

Minorul Aurel Roșu din 
Petroșani (str. Karl Marx nr. 
23). antrenat în joacă cu un 
coleg pe trotuarul din fața 
stadionului, la un moment dat 
s-a angajat în traversarea 
străzii printre două autobuze 
oprite în stație. Astfel a ni
merit în fața unui autoturism 
,ce circula pe cealaltă jumăta
te a șoselei. Accidentarea gra
vă — francturarea unui picior 
și alte leziuni — nu a mai pu
tut fi evitată. De asemenea, 
minorul Ion Șerban din Live
zeni (str. P. Gheți nr. 139), e- 
lev în clasa I, în ziua de 15 
aprilie a.c. s-a angajat în tra
versarea străzii prin spatele 
unui autovehicul și a apărut 
surprinzător în fața unui au
toturism. De data aceasta, în
să, prezența de spirit a con
ducătorului auto a evitat un 
accident care putea fi foarte 
grav.

In ziua de 15 aprilie, cetă
țeanul Dumitru Ienculescu, 
împreună cu fiica sa Silvia, 
din Petroșani, (str. Dîlja Mi-

că), s-au angajat în traversa
rea străzii Republicii în car
tierul Aeroport — la 30 de 
metri depărtare de intersecția 
amenajată pentru trecerea pi
etonilor și fără să se asigure, 
fiind pe punctul de a fi acci
dentați de către autoturismul 
1 HD 3923 condus 
Grancea.

Socotim util să 
tuturor cetățenilor 
le principale ale
nr. 64 din regulamentul 
circulație și anum, 
nii sînt obligați să traverseze 
drumurile publice 
locurile unde sînt 
sau marcaje, iar 
unde asemenea 
sau marcaje lipsesc, pe la col
țul străzilor, după ce s-au a- 
sigurat .că nu există vreun 
pericol. Traversarea drumuri
lor publice se face perpendi
cular pe axa acestora.

de Laios

reamintim 
prevederi- 
articolului 

de 
că pieto-

numai prin 
indicatoare 

în orașele 
indicatoare

Maior Constantin ȚIU, 
miliția municipală Petroșani

laje independente pentru anul 
în curs.

„La ora actuală avem în
tocmite toate documentațiile 
necesare și dacă avizările nu 
vor întîrzia, există toate con
dițiile ca în acest an întregul 
volum de utilaje și aparatură 
de control să intre în dotarea 
secțiilor," ne informează tehni
cianul Gheorghe Bolta, care 
se ocupă de această problemă 
în cadrul serviciului de resort.

Parcurgînd lista utilajelor 
prevăzute constatăm că ele 
ilustrează o preocupare vădită 
de îmbunătățire a fabricației : 
cuptor electric de inducție, dis
pozitiv de control pentru ma
șinile de danturat, mașină de 
filetat prin rulare, un număr 
de nouă standuri de încercări, 
presă pentru executarea ele
mentelor de etanșare a garnitu
rilor susținerii hidraulice sete. 
Utilaje și instalații destinate 
îndeosebi îmbunătățirii calită
ții produselor, unele din ele 
urmînd să realizeze produse 
ce se aduceau pînă în prezent 
din import.

Importanța realizării inte
grale a prevederilor de dotații 
din acest an rezultă și din spu
sele inginerului Ionel Botoroa- 
gă, șeful compartimentului de

control al calității produselor, 
compartiment care va beneficia 
de o bună parte din dotațiile 
prevăzute :

„Prin punerea in funcțiune 
a celor nouă standuri de în
cercări care se vor realiza 
chiar în cadrul întreprinderii 
noastre în limita finanțării a- 
probate, activitatea de control 
a calității va înregistra îmbu
nătățirii substanțiale. în acest 
fel vom reuși să executăm 
probe de funcționalitate la ma
joritatea utilajelor produse, ce
ea ce va contribui la satisface
rea într-o măsură mult mai 
mare a exigențelor beneficia
rilor noștri".

Așadar realizarea integrală 
a dotării secțiilor I.U.M.P. tre
buie privită ca o etapă im
portantă în acțiunea de îmbu
nătățire a calității produselor, 
de sporire a eficienței econo
mice prin modernizarea fabri
cației. Experiența anului tre
cut trebuie să constituie un 
îndemn în această privință. U- 
tilajele nesosite atunci din di
ferite motive ce ar fi putut fi 
în parte evitate, vor ajunge 
probabil în secții în cursul a- 
cestui an. Dar, cu o întîrzierc 
de Un an. Aceasta înseamnă 
mult din punctul de vedere al 
producției.

în acest an livrarea utilaje-

de 
ne- 
or- 
sec- 
sub- 

că
celei

și jumătate, apoi chiar 
la doi metri și iată că a- 
cum, in cinstea Zilei de 
1 Mai, unele dintre ele 
au trecut și de granița 
celor doi metri pătrafi 
de covor fesul intr-o sin
gură lună. Linele dintre 
ele cum sini Ana Bărăiac 
și Duca Manta au lan
sat inițiativa „mai mult, 
mai durabil, mai frumos' 
la care tot ele au și răs
puns primele prin fapte. 
De aici și cîștiguri 
mari, mai frumoase.

Prestigiul secției 
tesut covoare crește 
contenit. Secretara 
ganizafiei U.T.C. pe 
tie Valeria Marcu, 
linia, printre altele, 
in întimpinarea
de-a XXX-a aniversări 
a Eliberării patriei și a 
celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, toate 
utecistele s-au angajat 
să imbră/ișeze inițiativa 
„mai mult, mai durabil, 
mai frumos“. Și pentru 
a-mi întări și mai mult 
convingerea că aici tine
rețea și munca se îmbi
nă în mod armonios, teh
nicianul Ioan Popescu 
aducea argumente vii, e- 
diticatoare. Am ailat ast
fel că tinără Ana Con- 
(iurache, finind cu orice 
pref să fie angajată aici, 
a avut nevoie de con- 
simtămintul scris al pă
rinților deoarece avea pe 
atunci doar 15 ani. Acum 
se numără printre frun
tașele seefiei. Acesta este 
răspunsul ei de mulțumi
re la avizul părinților, 
tin argument al pasiunii 
pentru meserie. O altă 
tinără țesătoare, Doina 
Drăgan, a lucrat în sec
ție o bună perioadă de 
timp. „Căsătorindu-mă, 
am întrerupt serviciul. 
Dar parcă ceva, un fir 
nevăzut, îmi lega întrea
ga ființă de harfa de 
[esut covoare, de colec
tivul atît de unit al a- 
cestor tinere fete. Era 
bine, nimic de zis, acasă, 
tinără căsătorită — se 
destăinuie ea — dar c|- 
va parcă îmi lipsea; lu
na de miere mi-o închi
puiam și mai dulce da
că voi reveni să lucrez 
din nou la covoare, un
de m-am obișnuit atît 
de mult'. Așa se iace că 
după căsătorie, căpătînd 
numele de Someșan, du- 
pă numele sofului, Doi
na a revenit în scurt 
timp și s-a luat din nou 
la întrecere cu Magda
lena Drăgan, care nU es
te altcineva decît ma
ma ei. De altfel ambele 
lucrează la același 
Vor. Ca-n familie I

Menjionînd nume 
Georgeta Pestenaru, 
orica Zidaru, Maria
lărescu, Aurica Mertica- 
ru, Elena Sînzian, Auri
ca Beltechi, Viorica 
lăfan, amintim doar 
teva dintre cele mai 
ne și mai pricepute 
sătoare de covoare 
la secția Livezeni. 
Hermina Miiller am 
sat-o mai la urmă. Ea
te singura desenatoare 
a secției. Are 18 ani și 
locuiește în Petrila. Vor
bește pufin și desenează 
extrem de frumos. A ve
nit aici tot la vîrsta de 
15 ani și, deci, tot cu a- 
vizul părinților. Despre 
existenta acestei seefii a 
aflat încă de cînd era e- 
levă la școala generală. 
Aici a făcut practică. E 
adevărat că în primul 
tind ea a dorit să vină 
ca desenatoare, dar 
adevărat este 
lectivul seefiei 
alături de el.

O muncă

Gă- 
ci- 
bu-
Ie
de

Pe 
lă- 
es-

frumoasă, 
intr-un colectiv minunat. 
Aici se fes covoare care 
iau drumul exportului în 
oițe țări de pe bătrinul 
nostru continent. Covoa
re care duc cu ele in îm
pletitura miilor de fire 
trainice, cîntul de măies
trie la harfa țesătoarele 
de la Livezeni.
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lor este prevăzută pentru tri
mestrele III șj IV, deci în se
mestrul II al anului. Conduce
rea întreprinderii, serviciile de 
resort, vor trebui să ia de pe 
acum toate măsurile ce se im
pun pentru asigurarea livrării 
utilajelor la termenele fixate 
și chiar a devansării acestora. 
Realizarea integrală a preve
derilor de dotări din acest an 
va contribui, fără îndoială ală

muri de amplele lucrări ce s« 
desfășoară în vederea extinde
rii capacităților de producție, 
la dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a fabricației de 
utilaj minier, atît de necesar 
modernizării producției în sub
teran creșterii productivității 
muncii șj reducerii efortului 
fizic.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Măntă- 
luță Gheorghe, eliberată de 
E.M. Petrila. O declar nulă.

PIERDUT ecuson nr. 95 
E.M. Petrila, aparținînd Ga- 
tană Vasile. II declar nul.
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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
«

cu tovarășii
Dolores Ibarruri și Santiago Carrillo
(Urmare din pag. 1)

uă partide, s-a exprimat de
plinul acord pentru dezvol
tarea în continuare a relați
ilor frățești de prietenie și so
lidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Spania, în intere
sul ambelor popoare, al cau
zei unității tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești, al 
triumfului păcii), democrației 
și socialismului în lume.

După convorbire, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a 
oferit un dejun în cinstea to-

varășilor
Santiago

Au
Nicolae Ceaușescu, 
naraș, Elena 
Gheorghe Cioară,

Primul
(Urmare din pag. 1)

care i-a oferit prilejul de a cu
noaște importante realizări ale 
dezvoltării economice și socia
le ale poporului român, de a 
avea convorbiri 
pentru evoluția 
fino-române.

Da rîndul său,
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
această vizită constituie o ex
presie a bunelor relații româ- 
no-finlandeze. Șeful statului 
român a evocat apoi vizita pe 
care a efectuat-o în Finlanda, 
convorbirile purtate cu acest 
prilej, și a exprimat satisfac
ția pentru relațiile bune, de 
prietenie existente între po
poarele român și finlandez.

In timpul convorbirii, de 
ambele părți s-a manifestat

fructuoase 
raporturilor

președintele

Dolores
Carrillo, 

participat

Ibarruri și

tovarășii 
Emil Bod- 
Ceaușescu, 
Emil Dră- 

gănescu, Janos Fazekas, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

De asemenea, au luat parte 
tovarășii Ignacio Gallego, Ra
mon Mendezona, Irene Fal
con.

In timpul dejunului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Dolores Ibarruri au toa
stat pentru întărirea prieteni
ei și solidarității dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania.

întîlnirea și dejunul s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, deplină în
țelegere reciprocă și cordia
litate ce caracterizează relați
ile dintre cele două partide.

ministru al Finlandei
voința comună de a identifica 
și pune în valoare noi posibi
lități menite să contribuie la 
amplificarea colaborării și co
operării pe plan economic, cul
tural și tehnico-științifîc, la în
tărirea prieteniei dintre Repu
blica Socialistă România și “ 
publica Finlanda.

S-a apreciat că bunele 
porturi dintre cele două 
și popoare se înscriu ca o 
loroasă contribuție la accentua
rea cursului spre destindere, 
cooperare și securitate în Eu
ropa și în lume.

Abordîndu-se unele aspecte 
ale vieții politice internaționa
le actuale, a fost relevat inte
resul celor două țări în promo
varea climatului de pace și în
țelegere internațională și, în 
context, s-a subliniat dorința 
comună de a continua și în vi-

Re-

ra
tări 
va-

itor conlucrarea româno-fin- 
landeză pe acest teren. A fost 
subliniată necesitatea intensi
ficării eforturilor în vederea 
asigurării reușitei depline a 
Conferinței general-europene, 
care să ducă la statornicirea 
pe continentul european și în 
întreaga lume a unor relații 
noi, de încredere și securitate, 
contribuind la progresul eco
nomic și social al tuturor po
poarelor.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reținut, apoi, pe 
oaspeți la dejun.

In timpul dejunului pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru al Finlandei, 
Kalevi Sorsa, au rostit scurte 
toasturi.

Primirea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Tovarășul lure Bilici
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
luni după-amiază, pe tovară
șul lure Bilici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R. și Dumi
tru Turcuș. adjunct de șef de 
secție al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de S. 
Grahek, adjunct al șefului Sec
ției relații și legături externe 
a U.C.I.. precum și de Peter 
Dodik, ambasadorul R.S.F. Iu-

goslavia la București.
Cu acest prilej, tovarășul lu

re Bilici a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut prietenesc din partea to
varășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită președin
telui' Iosip Broz Tito un căl
duros salut de prietenie și cele 
mai bune urări de sănătate.

In timpul întrevederii a avut 
loc o informare reciprocă în 
legătură cu preocupările Parti
dului Comunist Român și 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia în activitatea de edi-

ficare a societății socialiste. Cu 
deosebită satisfacție, au fost 
relevate bunele raporturi, co
laborarea frățească dintre 
România și Iugoslavia, dintre 
P.C.R. și U.C.I.. dorința de a 
acționa în continuare pentru 
extinderea și diversificarea 
conlucrării tovărășești dintre 
cele două țări și partide.

A avut loc, totodată, un 
schimb de păreri privind pro
bleme ale vieții politice inter
naționale actuale, precum și 
unele aspecte ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și cordialitate.

Fostul președinte al Republicii Filipine
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
luni dimineața, pe Diosdado 
Macapagal, fost președinte al 
Republicii Filipine, membru al 
Consiliului pentru politică ex
ternă. în Consiliul de Stat și 
Consiliul Național al Securită
ții, care, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, face o vi
zită în țara noastră.

Oaspetele și-a exprimat deo
sebita satisfacție de a vizita 
România, de a fi primit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
a dat o înaltă apreciere reali
zărilor poporului român. El a

relevat dorința președintelui 
Republicii Filipine, Ferdinand 
Marcos, a guvernului filipinez 
de a dezvolta relațiile cu 
România, de a cunoaște expe
riența acumulată de țara noas
tră în rezolvarea unor proble
me specifice ale dezvoltării e- 
conomice și sociale.

La rugămintea oaspetelui, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
împărtășit din experiența 
României în-cucerirea și con
solidarea independenței țării, 
în dezvoltarea economică, ști
ințifică și social-culturală, în 
organizarea vieții de stat.

Președintele Nicolae

Ceaușescu a subliniat că Româ
nia este interesată într-o con
lucrare largă româno-filipine- 
ză’în diferite domenii. în folo
sul celor două popoare.

în timpul convorbirii s-a a- 
preciat că dezvoltarea contac
telor dintre cele două țări con
tribuie la mai buna cunoaștere 
reciprocă, la întărirea cxjrsului 
general spre destindere și cola
borare internațională.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
aspecte actuale ale vieții poli
tice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat, 
într-o atmosferă cordială.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei Economice 
0. N. II. pentru Europa
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DE FESTE HOTARE
0.

Wtîma ședință a celei 
29-a sesiuni a Comisiei 
nomice O.N.U. pentru Euro
pa a avut loc luni.

Confirmîndu-și încă o dată 
vocația de gazdă ospitalieră a 
unor mari reuniuni internați
onale, Bucureștiul a oferit, 
timp de 12 zile, cadrul propi
ce pentru desfășurarea cu 
succes a lucrărilor acestei im
portante manifestări, prima 
care a avut loc în afara sediu
lui permanent al Comisiei 
de la Geneva. In această pe
rioadă, circa 250 de delegați 
ai țărilor membre ale C.E.E./ 
O.N.U. a trecut în ' revistă 
principalele aspecte ale dez
voltării economice și ale co
operării pe multiple planuri 
pe continentul european.

La încheierea lucrărilor, au

de-a 
Eco-

luat cuvîntul Miloslav Hruza, 
președintele Comisiei. Janez 
Stanovnik, secretarul executiv 
al comisiei, Jean Fernand- 
Laurent (Franța). Gerhard Ke
gel (R.D.G.). care au sublini
at importanța acestei sesiuni.

Cu același prilej, șeful de
legației române, Octavian 
Groza, ministru-secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a ară
tat că inițiativa țării noastre 
de a găzdui această reuniune, 
deosebita apreciere dată Co
misiei de președintele Româ
niei, prin prezența sa și cu- 
vîntarea rostită în plenul se
siunii, sînt tot atîtea mărtu
rii ale atașamentului ei con
stant față de principiile

scopurile O.N.U., ale voinței 
șale de a contribui activ și 
în viitor la atingerea obiecti
velor asigurării securității și 
promovării unei largi coope
rări între statele de pe conti
nent, din întreaga lume.

Lucrările sesiunii s-au fina
lizat, printre altele. în adop
tarea -a trei rezoluții și șapte 
hotărîri care privesc aspecte
le esențiale ale activității Co
misiei. programul ei de lucru 
pe termen lung.

Printre aceste importante 
documente se află și rezoluția 
privitoare la activitățile de 
viitor ale Comisiei, rezoluție 
propusă de . România, la care 
s-au raliat în calitate de co
autoare alte 18 țări.

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 29. — 
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie,
transmite: Consultările multi
laterale în vederea definiti
vării celor două proiecte de 
documente ale Sesiunii Extra
ordinare a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată studierii 
problemelor materiilor prime 
și dezvoltării — „Declarația 
asupra creării unei noi ordini 
economice internaționale" și 
„Programul de acțiune" — au 
intrat în faza finală.

Pentru a încheia elaborarea 
documentelor — acestea ur- 
mînd a fi înaintate spre a- 
probare plenarei Adunării Ge
nerale, „grupul celor 77“ a or
ganizat consultări cu repre
zentanții țărilor socialiste și 
ai principalelor state occiden
tale industrializate, în cadrul 
cărora au fost abordate. în 
principal, punctele documen
telor asupra cărora pozițiile 
statelor încă nu au fost adu
se la un numitor comun.

Grupul celor 77. sprijinit 
de statele socialiste, aprecia
ză că ar fi de o importanță 
cardinală pentru asigurarea 
progresului economic și soci
al al statelor în curs de dez
voltare includerea în decla
rație a unei prevederi care să 
stipuleze expres dreptul sta
telor de a reintra, prin nați
onalizare. în posesia resurse
lor naturale și a mijloacelor 
de producție concesionate u- 
nor companii străine. Repre
zentanții statelor occidentale

muncă ale 
dezvoltare, 
ce urmea- 

vizează ce-

industrializate condiționează 
înfăptuirea dreptului la nați
onalizare de așa-numitul drept 
al trusturilor și monopolurilor 
de <a beneficia de compensa
ții pentru proprietățile națio
nalizate, în ciuda faptului că 
acestea au exploatat decenii, 
și chiar secole, bogățiile na
turale și forța de 
statelor în curs de

O altă problemă 
ză a fi soluționată
rerea statelor exportatoare de 
materii prime de a se consti
tui în asociații de produse, în 
scopul de a preîntîmpina de
teriorarea termenilor de 
schimb ai acestor produse fa
ță de produsele industriale 
pe care le importă pentru a 
facilita dezvoltarea lor econo
mică.

De asemenea, în cadrul con
sultărilor au fost avansate a- 
mendamentele statelor la cele 
două proiecte de document. 
Delegația română a supus 
proiectului „Programului de 
acțiune11 un amendament vizind

crearea, cu ajutorul statelor 
dezvoltate și al instituțiilor 
internaționale, a unor progra
me de asistență tehnică cu 
caracter operațional și de for
mare de cadre, inclusiv în 
domeniul pregătirii de cadre 
de conducere națională, pen
tru țările îh curs de dezvolta
re, care să servească cerințe
lor lor speciale de progres e- 
conomic. La proiectul de „De
clarație asupra creării unei 
noi ordini economice interna
ționale", delegația română a 
supus un amendament privitor 
la accesul liber al țărilor în 
curs de dezvoltare la cuceri
rile științei și tehnologiei mo
derne.

Luni dimineața, Comitetul 
ad-hoc al Adunării Generale 
a O.N.U., însărcinat de plena
ră cu definitivarea documen
telor, s-a întrunit într-o ședin
ță. pentru a face retușurile fi
nale Declarației și Programu
lui. înainte de a le supune a- 
aprobării forului suprem al 
O.N.U.

Funeraliile președintelui Austriei,

Manifestări consacrate celei 
de~a 30-a aniversări a Eliberării 

României de sub dominația 
fascistă

BONN 29 — Coresponden
tul Agerpres, N. S. Stânescu, 
transmite; In cadrul mani
festărilor închinate celei 
de-a 30-a aniversări a Eli
berării României de sub do
minația fascistă. orchestra 
de studio a Radioteleviziunii 
române efectuează. în pre
zent, un turneu de concer
te în R.F.G. Sub bagheta di
rijorilor Carol Litvin și Lu
dovic Baci, orchestra a re
purtat un succes deosebit în 
orașele vest-germane Wies
baden, Frankfurt pe Main. 
Nurnberg, Hanau, Padeborn, 
Wolfburg, Furtti și altele.

Ziarele locale au publicat 
articole elogioase consacrate 
ansamblului orchestral ro
mânesc.

gia a avut' loc b manifesta
re consacrată celei de-a 30-a 
aniversări a Eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă. Deputatul Robert Urbain 
membru al conducerii Parti
dului Socialist Belgian, a 
prezentat unele aspecte din 
istoria poporului român și 
a reliefat realizările obținute 
de țara noastră în cele trei 
decenii de la eliberare. La 
manifestare au fost prezenți 
membri ai Ambasadei româ
ne la Bruxelles.

BRUXELLES 29 — Cores
pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, transmi
te; In orașul Mons din Bel-

CARACAS 29 (Agerpres). 
— La galeria de artă din Ca
racas a Institutului Național 
de Cultură și Arte Frumoase 
din Venezuela (INCIBA) a a- 
vut loc vernisajul unei ex
poziții de pictură contempo
rană românească, dedicată 
celei de-a 30-a aniversări a 
Eliberării României de sub 
jugul fascist.

Franz Jonas ii

Conferința pentru 
securitate și coope

rare în Europa
GENEVA 29 — Coresponden

tul Agerpres. C. Vlad, transmi
te ; In cadrul lucrărilor Confe
rinței pentru securitate și co
operare în Europa, luni, s-au 
întrunit în ședință opt organe 
subsidiare. După desfășurarea 
dezbaterilor generale, care au 
durat aproape patru luni, în 
prezent se elaborează într-o 
atmosferă susținută de lucru 
— textele documentelor finale 
menite a fi supuse aprobării 
în faza a treia, prevăzută a se 
desfășura la Helsinki, la cel 
mai înalt nivel.

VIENA 29 (Agerpres). — 
Luni, au avut loc la Viena fu
neraliile președintelui Fede
ral al Republicii Austria, dr. 
Franz Jonas, in cursul dimi
neții, s-a desfășurat o ședin
ță solemnă a celor două ca
mere ale Parlamentului, în 
care președintele Consiliului 
Național, Anton Benya, a a- 
dus defunctului un omagiu. 
In continuare a avut loc ce
remonia de doliu în Sala Co
loanelor din clădirea Parla
mentului. Cancelarul federal, 
Bruno Kreisky, a rostit un cu-

vînt în memoria lui Franz Jo
nas. Apoi, cortegiul funerar 
s-a îndreptat spre cimitirul 
central din Viena, 
corpul neînsuflețit al 
Franz Jonas a fost depus în 
Cavoul președinților.

La funeralii au participat 
cancelarul federal, membrii 
guvernului și ai Parlamentu
lui, conducătorii landurilor, 
membrii familiei președinte
lui Jonas, personalități poli
tice și culturale. Au fost pre
zenți, de asemenea, reprezen
tanți din peste 40 de țări. Pre-

....... — - . ..........  ' I

unde 
lui

Evenimentele din Portugalia

Noul guvern
egiptean

CAIRO 29 (Agerpres). — No
ul guvern egiptean, format la 
25 aprilie, a depus luni jură- 
mîntul 
Anwar 
M.E.N. 
ține și 
tru a prezidat apoi prima reu
niune a noului cabinet în 
cursul căreia a rostit o alocu
țiune.

Evocînd direcțiile principa
le ale activității guvernului, 
președintele Anwar Sadat a a- 
rătat : „Lupta noastră va con
tinua pînă la retragerea ulti
mului soldat inamic de pe te
ritoriile arabe și pînă la recu
cerirea drepturilor poporului 
palestinian".

în fața președintelui 
Sadat, anunță agenția 
Șeful statului, care de- 
funcția de prim-minis-

Sesiunea Consiliului 
Politic de Coaliție 

Națională din Laos
VIENTIANE 29 țSgerpres). 

— In cadrul primei sesiuni a 
Consiliului Politic de Coaliție 
Națională din Laos, prințul 
Sufanuvong, președintele Con
siliului, a rostit un discurs, 
în care a abordat situația ac
tuală din țară și
sarcinile imediate ale acestui 
organism, creat în virtutea a- 
cordului de restabilire a păcii 
și înțelegerii naționale.

a definit

ședințele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost reprezentat 
la ceremonia de doliu de to
varășii Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Dumitru Aninoiu, ambasa
dorul României la Viena'. Din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost depusă o co 
roană de flori.

In cursul după.-amiezii, 
cancelarul Bruno Kreisky s-a 
întîlnit cu delegațiile străine 
care au participat la funera
lii. Cu acest prilej, persoane
le oficiale care l-au reprezen
tat pe șeful statului român 
au prezentat cancelarului A- 
ustriei condoleanțe din partea 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

TOKIO 29 — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconu, 
transmite: La tîrgul internați
onal de la Osaka, ediția 1974. 
a fost organizată luni „Ziua 
României".

România participă pentru a 
8-a oară la tîrgul internațio
nal de la Osaka, prezentînd 
la ediția din acest an un pa
vilion în care 22 dintre prin
cipalele întreprinderi de co
merț exterior expun o gamă 
largă de produse ale industri
ei meșteșugărești, Exponatele 
românești se bucură de apre
cierea publicului vizitator.

♦ Prima întîlnire politică a generalului Spinola 
cu reprezentanți ai M.D.P.
♦ Declarațiile Comitetului Executiv al Frontu
lui de Eliberare din Mozambic și a Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei

LISABONA 29 (Agerpres).
— Generalul Antonio de Spi
nola, șeful juntei militare por
tugheze, a avut luni 
întîlnire politică cu reprezen
tanții Mișcării 
portugheze (M.D.P.), 
antifascistă de stingă cuprin- 
zînd partidul comunist, parti
dul socialist și catolicii pro
gresiști, cu care a purtat dis
cuții asupra unei serii de pro
bleme privind politica Por
tugaliei și poziția față de co
loniile din Africa. Reprezen
tanții M.D.P. au prezentat un 
memorandum referitor la pro
blemele politice actuale a- 
le țării.

In aceeași zi. junta milita
ră a anunțat în baza unor de
crete, destituirea președinte
lui Americo Tomaz, a premie
rului Marcelo Caetano și a gu
vernului său, precum și a gu- 
vernatorilor generali din An
gola și Mozambic, dizolvarea 
Adunării Naționale și a Con
siliului de Stat. Se precizea
ză că aceste decrete, ce poar
tă data de 25 aprilie, intră în 
vigoare imediat după publi
carea lor. Au fost numiți noii 
șefi de stat major ai marinei, 
armatei terestre și aviației.

Se anunță, de asemenea, că 
printr-un decret oficial, ziua 
de 1 Mai a fost proclamată 
sărbătoare națională.

★
DAR ES SALAAM 29 (A-

gerpres). — Comitetul Execu
tiv al Frontului de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO) a 
dat publicității, la Dar Es Sa
laam, o declarație în care se 
arată că singura cale de a se 
pune capăt războiului din a 
ceasta țară este „recunoaște
rea de către Portugalia a 
dreptului poporului mozambi- 
can la independență". Orice 
încercare de a eluda adevăra
ta problemă a independenței

prima

democratice 
uniune

— se spune în declarație — 
nu va duce decît la noi și p 
nevitabile sacrificii".

★
ALGER 29 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
France Presse, reprezentanța 
din Alger a Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei a 
dat publicității o declarație 
în care se arată că poporul 
angolez va continua să lupte, 
sub conducerea M.P.L.A.. pî- 
nă la eliberarea completă a 
teritoriului său. „Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea 
Angolei — subliniază docu
mentul — se declară, cu toate 
acestea, gata să negocieze cu 
Portugalia problemele inde
pendenței totale a țării noas
tre".

„Respectul independenței 
complete a Angolei — adaugă 
declarația — este primul prin
cipiu pe care poate fi stabili
tă cooperarea cu celelalte 
țări. După dobîndirea inde
pendenței, în Angola va fi loc 
pentru toți cei care îi respec
tă suveranitatea și care do
resc să lucreze cinstit și să 
trăiască în cadrul structurilor 
ce vor fi stabilite. Puterea, to
tuși, nu va putea să fie decît 
în mîinile angolezilor".

Totodată, în declarație 
arată că M.P.L.A. respinge

se 
o 

eventuală federație între co
loniile africane și Portugalia.

Acțiuni ofensive ale patrioților 
cambodgieni

CAMBODGIA 29 (Agerpres) 
— In urma puternicei ofensi
ve lansate de patrioții cam- 
bcdgierii. garnizoana lonnolis- 
tă din capitala provincială 
Sala Lek Pram a fost nevoită 
să-și abandoneze pozițiile. Lo
calitatea prezintă o deosebită 
importanță strategică, fiind 
situată la 42 km nord de 
Pnom Penh, pe șoseaua nr. 5,

care leagă capitala de princi
palul furnizor de orez al țării 
— provincia Battambang.

Pe de altă parte, se anunță 
că în cursul zilei de dumini
că artileria forțelor patriotice 
de eliberare khmere a deschis 
focul împotriva unor poziții 
inamice din apropierea ora
șului Takhmau. la sud. de 
Pnom Penh.

Noi arestări
ADDIS ABEBA 29 (Ager

pres). — După cum informea
ză agențiile Reuter și France 
Presse, armata etiopiana a o- 
perat noi arestări, printre cei 
arestați aflîndu-se generalul

în Etiopia
Abebe Gemeda, fost coman
dant al gărzii imperiale, De- 
resse Dubale, fost comandant 
al forțelor terestre, și genera
lul Haile Baikedagne, fost șef 
de stat major adjunct.

cutremure in Peru
Ca 

to- 
în- 
în

LIMA 29 (Agerpres). — 
urmare a valului de ploi 
rențiale și a cutremurelor 
registrate în ultimele zile, 
provinciile peruane, Huancayo
Arequipa și Mejorada din An- 
zii Centrali, s-au produs a- 
lunecări de teren, soldate cu 
moartea a peste 200 de per
soane.

Potrivit unor prime rapoar
te oficiale întocmite de echi-

pele de salvare, localitățile 
Huarato, Mayoc. Anco și Ma- 
yumarca par să fi suferit pa
gubele cele mai serioase.

Ploile 
nuă să 
pectivă 
ni le de 
lor și de evacuare a locuitori
lor pe platourile înalte ale mun
ților, in afara zonei expuse, 
in continuare, alunecărilor de 
teren.

torențiale care conti- 
cadă în regiunea res- 
îngreuneazâ operațiu- 
ajutorare a sinistrați-

MARȚI, 30 APRILIE
10,00

10,30

11,00
strada Pal. 
limba rusă, 

limba engleză.

pentru copii. Bă- 
din
de
de

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Insula misterioasă; Re
publica: Iacov Bogomolov; 
PETRILA: Șapte zile; LO- 
NEA — Minerul; O anche
tă dificilă; ANINOASA: Co
lega mea vrăjitoarea; VUL
CAN: Operațiunea „Atomul 
marcat"; LUPENI — Cultu
ral: Intîmplări cu Cosa Nos
tra; Muncitoresc: Punct, 
punot, virgulă.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile tă
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu-

letin de știri; 9,05 Estrada 
artistului amator; 9,30 Selec- 
țiuni din operete; 10.00 Bu
letin de știri; 10,10 Medalion 
Temistocle Popa; 10,30 Lite
ra și spiritul legii; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Cîntece 
și marșuri sportive; 11,35 In
stantanee solistice; 12,00 Bu
letin de știri: 12,05 Muzică 
populară; 12,30 Preludii și co
ruri din opere; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Revista șlagă
relor; 14,00 Buletin de știri; 
14,05 Varietăți muzicale;
14,40 Interpret! de muzică 
populară; 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Clubul adolescen
ților; 16,00 Radiojurnal;
16,15 Cîntecele noastre; 16,25 
Memoria pămîntului româ
nesc; 16,45 Muzică
17,00 Buletin de 
Radiocabinet de 
și documentare;
certi groși de

18,00 Orele serii; 20.00 
zică populară; 20,30 Radio- 
ancheta economică; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal 
22,30 Bijuterii muzicale; 
23,00—5,00 Estrada nocturnă

9,00

ușoară; 
știri; 17,15 
informare 

17,35 Con- 
Geminiani;

9,30

9,40

Teleșcoală. Botanica 
(clasa a V-a). Sfecla 
de zahăr.
Chimie (anul III). în
trebuințările acetile- 
nei.
Geografia (clasa a V-a) 
Ghețarii.
Matematica (consulta
ții pentru elevii clasei

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

Cîntece de luptă. Spec
tacol de balet TV.
Seară de teatru. Să nu 
uităm — de Valentin 
Munteanu, scenariu 
distins cu premiul II 
la concursul de scena
rii pentru Teatrul TV, 
ediția 1973.

de ore.

a VIII-a).
Curs de limba germa
nă. Lecția 90 (reluare). 
Curs de limba france
ză. Lecția 90 (reluare). 
Film 
ieții
Curs 
Curs
Telex. 
Vîrstele

18,35 Tragerea de amortiza
re ADAS.

18,45 De pe Argeș, pe Mus
cele...

19.10 Imagini din Olanda.
19,20 1001 de seri. Povestea 

lui Rumcajs.
19,30 Telejurnal. 1 Mai 1974 

— sub semnul anului 
jubiliar. Cronica 
trecerii 
plinirea 
înainte

20.10 Revista
20,40 Publicitate.

peliculei.

în- 
pentru înde- 

cincinalului 
de termen, 
economică TV.

Valorile temperaturii 
registrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade; Paring

Minimele: 
grade; Paring

PENTRU

în-
de

11

8

Petroșani
5 grade.
Petroșani
2 grade.

URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme în 
ușoară ameliorare. Cerul se 
va menține mai mult noros, 
izolat se vor semnala aver
se slabe de ploaie. Tempera
tura în ușoară creștere. Vînt 
slab pînă la potrivit din sud.

CONDUCEREA PARTIDU
LUI CONGRESUL NATIO
NAL INDIAN, DE GUVER- 
NAM1NT, a lansat o chemare 
către toate forțele democrati
ce, socialiste și patriotice din 
țară, cerîndu-le să acționeze 
unite în lupta împotriva în
cercărilor elementelor antide
mocratice și ale reacțiunii de 
a submina instituțiile demo
cratice și de a paraliza acti
vitatea administrativă.

IN PREZENTA ȘAHINȘA- 
HULUl IRANULUI, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
la Teheran a fost inaugurat 
un centru de cercetări pentru 
bolile, cardiovasculare. Noua 
instituție medicală dispune 
de 400 de paturi, fiind una 
dintre cele mai mari unități 
de acest tip din Asia.

PRINTR-UN DECRET PRO
MULGAT 
HUSSEIN 
Comitetul 
Naționale 
partid politic iordanian

DE REGELE 
AL IORDANIEI,

Executiv al Uniunii 
Arabe — unicul 

a 
fost dizolvat, anunță agenția 
France Presse.

LA PANMUNJON S-A DES
FĂȘURAT, LUNI, cea de a 
V-a reuniune a reprezentan
ților Societăților de Cruce Ro
șie ale R.P.D. Coreene și Co
reei de Sud. In cadrul întâlni
rii, au fost continuate discu
țiile asupra problemelor lega
te de reluarea convorbirilor 
dintre cele două organizații 
cu privire la reunificarea fa
miliilor dezmembrate din Nor
dul și Sudul Coreei..

FRIMUL MINISTRU AL 
AUSTRALIEI, GOUGH WHIT- 
LAM, a rostit, luni, la Sid-

alegerilor 
care vor 

Prezen-

ney, un discurs care marchea
ză începutul campaniei elec
torale în vederea 
generale anticipate, 
avea loc la 18 mai.
tind programul său de guver
nare, primul ministru austra
lian a declarat că unul din o- 
biectivele principale ale poli
ticii interne va fi extinderea 
și consolidarea controlului e- 
xercitat de stat asupra resur
selor naturale ale țării.

AGENȚIA C.T.K. TRANS
MITE CA, în. pofida trata
mentului aplicat, starea sănă
tății președintelui R.S.
hoslovace, Ludvik 
este foarte gravă.
medical permanent 
tratamentul necesar.

JORGE VICENTE
GA, fostul judecător
care a condus tribunalul 
sărcinat cu judecarea delicte
lor de guerrilă urbană, a fost 
asasinat la Buenos Aires. Or-

Ce-
Svoboda, 
Consiliul 

asigură

QUIRO- 
federal 

în-

ganizația extremistă „Armata 
Revoluționară a Poporului" 
(E.R.P.) și-a așumat respon
sabilitatea pentru atentatul 
împotriva fostului judecător.

POLIȚIA TAILĂNDEZA, 
aflată de mai mult timp în
tr-o vastă campanie de depis
tare a traficanților de droguri, 
a reușit să descopere. într-un 
sat izolat situat la 900 kilo
metri nord de capitală, 27 ki
lograme de opiu, arestînd pe 
deținătorul acestuia.

LA 29 APRILIE A EXPI
RAT ULTIMATUMUL ACOR
DAT DE GUVERNUL CIPRI
OT ORGANIZAȚIEI TERO
RISTE ILEGALE „EOKA-2", 
formată din adepți ai genera
lului Grivas, care, după cum 
se știe, a decedat. In buleti
nul oficial al guvernului se 
menționează că numai 13 
membri ai organizației menți
onate s-au prezentat în fața 
autorităților.

UN PUTERNIC INCENDIU 
s-a declanșat, duminică, la 
bordul petrolierului liberian 
..North Earl" — aflat în lar
gul coastelor Insulelor Ber- 
munde. In cursul operațiunii 
de localizare și 
cendiului, șapte 
fost răniți.

VULCANUL 
SULAWESI 
și-a reluat activitatea. Mari 
cantități de lavă, cenușă și 
fum au fost revărsate deasu
pra regiunii învecinate. To- 
mohon. Erupția vulcanului, a 
cărui înălțime depășește 1 600 
m. nu a făcut victime în rîn
dul populației.

stingere a in- 
marinari au

LOKON DIN 
(INDONEZIA)
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