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Secvență citadină din

Vulcan.
•e

Luna manifestărilor politico-ideologice,

sactoare
I, M. FEp.

Cantitatea de cărbune 
extras suplimentar din 
abatajele Petrilei se ri
dică la 1600 de tone. 
La acest rezultat au 
contribuit cele trei sec
toare fruntașe ale mi
nei : sectorul III cu un 
plus de 2 200 tone, sec
torul V, cu plus 2100 
tone și sectorul IV cu 
500 tone de cărbune ex
tras peste plan.

De la sectorul III, care 
înregistrează eel mai 
mare plus, prin depăși
rea productivității mun
cii planificate pe sector 
cu 500 kg/post și în căr
bune cu peste 700 kg pe 
posh formațiile cu cele 
mai bune rezultate sînt 
cele conduse de Vasile 
Glișcă și Gavrilă Jur-

Revenind la conducerea 
unei formații, cunoscutul 
șef de brigadă Petru 
Scrădeanu continuă să-și 
dovedească spiritul orga
nizatoric și capacitatea 
de mobilizare, prin reali
zarea unor producții și
productivități superioare planificate cu 3 000 
sarcinilor planificate, pe post.

Astfel, pe primele două 
decade ale lunii mai, bri
gada condusă de harnicul 
miner a extras 1 500 tone 
de cărbune peste plan. 
Realizările bune sînt de
terminate de obținerea 
unor productivități 
te prin depășirea

înal- 
celor 

kg

I, M, PAROȘENI

Roadele mecanizării
Printre brigăzile cu rezultate bune în această 

lună la mina Paroșeni (Gheorghe Dineu, de la sec
torul II — plus 600. tone, Nicolae Andrașic, de la 
același sector, eu productivități depășind 10 tope pe 
post) se numără și cea condusă de Titu Teacenco, 
de lâ sectorul I, unul dintre promotorii mecanizării 
complexe a lucrărilor din subteran in Valea Jiului. 
De la începutul acestei luni, formația condusă de 
Titu Teacenco (șefi de schimb. Victor Rometea, Mi
hai Brătescu, Gheorghe Atudorei și Oprea Țene) a 
extras, suplimentar,"600 tone de cărbune. ; j

PLUSURI DL

spre creșterea
muncii,

I de
ras-

titlul de brigadă frunta
șă. Nici celelalte brigăzi, 
conduse de Gheorghe Sa
va, Ștefan Gantz și Gri- 
gore Cojocaru nu au ră- 

economiei 
naționale, dimpotrivă, și 
acestea și-au depășit sar
cinile de plan lunare.

„Cele peste 15 000 tone 
de cărbune pe care le-am 
extras suplimentar de la 
începutul anului sînt ro
dul efortului făcut de în
tregul colectiv al sectoru
lui. Pe lingă minerii care 
lucrează direct la frontu
rile de cărbune, la bunul 

al sectorului au

Minerii sectorului
la I. M. Vulcan au__
puns prin fapte demne de 
muncă la chemarea de a 
da țării cît mai mult căr
bune. Pe primele patru mas datoare 
luni ale anului, planul la 
producția fizică de căr
bune a fost depășit cu a- 
proape 13 000 de tone. Și 
primele două decade ale 
lunii mai le-au încheiat 
cu rezultate bune, extră- 
gind suplimentar peste 
2 000 de ' tone. Creșterea 
producției de cărbune 
este rezultatul mai bunei 
organizări a muncii din 
cadrul sectorului, folosirii mers 
integrale a timpului de contribuit lăcătușii din e- 
lucru și folosirii la capa- chipele conduse de An- 
citate a întregului poten
țial tehnic și uman de

' care dispune. Productivi
tatea muncii planificată 
în cărbune a fost depă
șită cu 1 350 kg pe post. 
Toate cele cinci brigăzi 
ate sectorului și-au reali
zat și depășit sarcinile de

ghel Ivan și Ion Onișor, 
electricienii conduși de 
Alexandru Codreanu. pre
cum și maiștrii T’ 
Hristiu, Constantin Ma

xes, Petru Varga, Ion 
Bunăieșu, Ilie Avram și 
Vasile Brie. Toți cei 246 

__________ de componenți ai secto- 
plan lună de lună. Cu re- rului și-au adus contri- 
zultate foarte bune se buțja la depășirea planu- 
inscrie brigada condusă 
de Mihai Neștian (cel 
mai tinăr sef de brigadă . . ,■ s,.. ■■ iw j Și m termen. Oamenii au > 

întotdeauna pre- ț 
solicitările secto- ț 
Intre conducerea

din sector) cu un-plus de 
aproape 5 000 de tone -de 
cărbune, secondată îndea
proape de brigada condu
să de Mihai Dudescu, bri
găzi între care se duce 
o, „luptă" strînsă pentru

culturale, educative și sportive din

„Laudă omului muncii 
și creației sale"

• în aceste zile continuă să se des- I. D. Sîrbu

r
r
r
r
r i

r 
r
l 
f t

și „Ifigcnia in Taurida1* de
fășoare „Săptămînă teatrului politic**, Goethe. „Săptămînă teatrului politic** se 
inițiativă a Teatrului de stat din Petro- va încheia joi în sala de apel a minei 
șani integrată în Luna manifestărilor 
politico-ideologice, culturale, educative _ 
și sportive din Valea Jiului „Laudă omu- nesc al U.Ț.G. din Vulcan organizează, 
iui muncii și creației sale**. în sălile de la liceul din localitate, o dezbatere des- i 
apel ale întreprinderilor miniere Petri- pre * patriotismul socialist. Alte dezba- 
la și Lonea actorii au susținut recitalul teri, despre legile țării și participarea • 
de versuri „Trăim în miezul unui ev a- cetățenilor la autoaprovizionarea muni- ; 
prins** și (la sediul teatrului) spectacole cipiului, âu loc lăr Aninoasă (ora 17) și ; 
cu piesele „Arca bunei speranțe** de la căminul cultural din Bănița (ora 20). i

Lupeni, . '
• Astăzi (ora 13,30) comitetul, drășe-

la liceul din localitate, o dezbatere des-

In pag. a 3-a

SPORT

Lucrări intense
la poarta de intrare 

în municipiu
Sîmbătă și duminică, în 

incintele întreprinderii de 
utilaj minier, Șantierului 
noului abator de la Live
zeni,- la Dărănești, pe plat
forma industrială Livezeni, 
ca și în unele cartiere au 
continuat activitățile gos
podărești și de înfrumuse
țare. în incinta I.U.M.P. au 
fost conturate noi amena-- 
jări vizînd îmbunătățirea 
căilor de circulație inter- 
uzinală. Totodată, în secții, 
paralel cu activitatea de (Continuare în pag. a 2-a)

producție, s-a acționat pen
tru 
nei
în spațiile
cît și în cele exterioare. In 
zona Livezeni o susținută 
acțiune a desfășurat sîm- 
bătă sectorul de clădiri din 
cadrul Complexului C.F.R. 
Petroșani. în frunte cu șe
ful sectorului, maistrul Ion

Toma ȚAȚARCA

Întronarea ordi- 
și curățeniei, atît 

interioare,

Raid-anchetă.
prin unitățile comerciale 

In căutarea produselor 
de sezon și a

Și dacă tot vine vara 
să vedem ce ne pot oferi 
în aceste zile magazinele 
I.CȘj.M.I. din Petroșani, 
In postură de cumpără- te oferi citeva rochii de 
tori ani căutat articole de vară. Ni se arată. în pau-j 
sezon-' ..... .'f',.'.

Vechiul centru al Pe- 1-uri din napolitană, 
troșaniului. Magazinul nr.
11 (Confecții pentru to 
mei). Un grup de patru 
eleve practicante, de la 
Liceul economic, în loc să 
deslușească de la vînză- 
toarele magazinului tai
nele comerțului, stăteau 
și învățau... un cîntec. De 
fapt ce altceva să înve
țe cînd una dintre vîn- 
zătbare avea pe tejghea 
3 pachete de napolitane 
„Gabriela" și mînca de

solicitudinii
parcă ar fi flămînzit de 
o săptămînă, iar casiera 
„rezema soba". întrebăm 
vînzătoarea dacă ne poa-

za dintre două îmbucă- 
, un 

ștand plm cu tot felul de 
fe- modele și numere și... la 

atît s-a rezumat solicitu
dinea vînzătoarei.

La magazinul vecin 
de „Țesături" lucrurile ,, 
stau altfel. Vînzătoarea 
Rodi ca Berbetocu dă ev- 
plicații elevelor practi
cante. le învață regulile

Nicu TRAISTARU

'Continuare in pag. a 9-a)

buțja la depășirea planu
lui. Reviziile executate 
au fost de bună calitate '

răspuns 
zent la 
rului.

(Continuare in pag a 2-a,
... .................._ . . _ <

Inginerul Emilian Neagoe, șeful sectorului III de 
la I, M. Dilja, în mijlocul unui grup de mineri la ie
șirea din sui.
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se materializează in sporurile de cărbune

Viața de partid
Secția de mobilă Livezeni. Un colectiv care depune eforturi susținute să cîș- 

tige un bun renume în fața beneficiarilor.

mai, denotă că adunarea 
a fost din timp și bine pre
gătită. Materialul de bază 
al adunării generale, supus 
spre dezbaterea comuniș

tilor, s-a referit la modul 
cum s-a desfășurat învăță- 
mintul politico-ideologic de 
partid și eficiența sa in ac. 
tivitatea economică. Luări.

La rezultatele meritorii 
obținute de colectivul minei 
Petrila în acest an la pro
ducția de cărbune, un a- 
port deosebit a avut și co
lectivul sectorului I. In cele 
peste 3 400 tone de cărbu
ne realizate peste prevede
rile de plan de la începutul 
anului se regăsesc și pre
ocupările susținute ale co
mitetului de partid pe sec- 
tor, ale organizațiilor de 
bază pe schimburi care au 
mobilizat întregul colectiv, 
în frunte cu comuniștii; la 
obținerea acestor succese.

Cadrul organizatoric, mo
bilizator ol rezultatelor ob
ținute se regăsește în pri
mul.. rînd în viața internă 
de partid, în adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
bază, unde comuniștii sta
bilesc celei mai eficiente 
măsurt politice și tehnice 
în vederea îndeplinirii sar
cinilor ce le sint încredin
țate. Faptele nu se dezmint. 
Zilele trecute am participat 
la adunarea generală a or- 
ganizației de bază 1 C. Pre
zența foarte bună a comu
niștilor la adunare, momen
tul economic prezentat con
cret, la obiect, cu realiză
rile obținute de fiecare 
brigadă și ce este de fă
cut, pentru a încheia cu 
plus lo cărbune și luna

< • ________ _

le de cuvînt au evidențiat 
preocuparea b.o.b., o co
muniștilor de a cunoaște și 
acționa cu răspundere 
pentru înfăptuirea exempla
ră a directivelor Congresu
lui al Xli-lea al partidului, 
a îndemnurilor exprese a- 
dresate minerilor de secre. 
tarul general al partidu
lui de a asigura economiei 
naționale cît 
bune.

Tematica 
cursul anului 
— au arătat 
fost bine aleasă, 
zînd atît probleme ale po
liticii generale ale partidu
lui cît și specifice activi
tății economico-sociale și 
educative ale acestui colec
tiv. Teme care privesc 
creșterea producției și pro-

mai mult câr-

dezbătută în 
de invățămînt 
vorbitorii - o 

cuprin-

ductivității muncii in 
nerit, aplicarea mecanismu- 
lui economico-financiar, 
gospodărirea eficientă și 
reducerea cheltuielilor ma. 
teriale, de energie, proble
matică ce - datorită mă
iestriei propagandistului — 
a orientat dezbaterile spre 
activitatea practică o 
cursanților a comportamen
tului lor în producție, so- 
cietate și familie. Propa
gandistul cercului, ilarie 
Bora, a evidențiat pe 
cursanțîi Constantin Alecsa, 
Petru Cocolan, Gheorghe 
Domnișoru, Adalbert Nagy 
ca fiind cei mai activi la 
dezbaterile din învățămînt 
politic.

In cuvîntul lor Mihai 
Ignat, Constantin Alecsa, 
Mihai Cîrneală, Eugen Kuty 
au arătat că problemele 
dezbătute în cercul de în- 
vățămînt le-au fost de un 
real folos în activitatea 
productivă, au înțeles mai 
bine sarcinile ce le sînt 
încredințate de partid, de 
adunarea generală în creș
terea producției de cărbu
ne, în gospodărirea mater’- 
alelor, întărirea ordinii șî 
disciplinei, în sporirea efi
cienței economice și a unui 
climat propice de muncă 
în formațiile de lucru.

Teodor RUSU J

„Săptămîna 
absolventului"

în liceele Văii Jiului a 
început „Săptămîna absol
ventului", manifestare or
ganizată de Inspectoratul 
școlar județean (în perioa
da 24—31 mai) pentru ab
solvenții treptei a Il-a.

De-a lungul acestei săp- 
tămîni vor avea loc activi
tăți politico-ideologice, de 
cunoaștere a legislației, 
întîlniri cu oameni ai mun
cii, vizite în întreprinderi, 
manifestări cultural-artistic 
ce și sportive.

Plusuri <le producție
'Urmare din pag D

Lucrări intense
un grup de muncitori de 
la l.C.M.M. efectuează 
pregătirile necesare pentru 
turnarea unei platforme de 
beton late de 10 metri și. 
cu o lungime de 200 m, lu
crare precedată de con
struirea gardurilor noi din 
panouri, de beton prefa
bricate și de fixare a bor
durilor ce delimitează plat.- 
forma,

„Febra" amenajărilor atît 
de necesare pentru pune
rea la punct și înfrumuse
țarea zonei sudice a muni
cipiului a cuprins însfîrșît, 
și pe constructorii abatoru
lui și fabricii de conser
ve din carne, unde dumi
nică s-a lucrat la nivelarea 
porțiunii de incintă de lin
gă șosea.

In contextul lucrărilor 
de înfrumusețare a „sudu
lui" se înscriu și zugrăvi
rea exterioară a clădirii 
curățătoriei chimice și de
pozitului UFET, precum și 
începerea montajului la 
gardurile noi din dreptul 
fabricilor de pîine și de 
lapte. La ultima unitate, 
în cursul săptămînii trecute 
au fost organizate mai 
multe acțiuni gospodărești 
pentru amenajarea incintei 
și există preocupări — al 
căror rezultat final depin
de .și de lotul Petroșani al 
Grupului de șantiere Sibiu 
din cadrul T. C. lnd. —, 
pentru reconstruirea gar
dului incintei dinspre șan
tierul noului abator.

încă o mențiune, pe care 
nu dorim s-o mai repetăm: 
și duminică participarea 
cetățenilor la acțiunile gos- 

și depozitul "de podărești necesare în car
tiere nu a fost cea aștep
tată.

(Urmare din pag. 1

Băcanu, cincisprezece oa
meni au înlocuit jgheabu
rile la o clădire aparținînd 
Districtului C.F.R. nr. 8 
Livezeni, au reparat și 
vopsit gardul din plasă 
metalică, au curățat șanțu
rile de gardă pentru apele 
pluviale din apropierea 
clădirii, efectuînd totodată, 
într-un timp record și u- 
nele reparații la exterior.

în același sector al mu
nicipiului, a continuat 
transportarea de pămînt 
vegetal pe triunghiul din 
intersecția DN 66 și DN 66 
A în care va fi implantat 
însemnul porții sudice a 
Văii Jiului. A fost adus la 
■locul de fixare panoul me
talic, realizat de colecti
vul I.R.I.U.M.P., pe care 
va fi desenată harta muni
cipiului. Atît sîmbătă cît 
și duminică buldozeristul 
Alexandru Molnar de la 
S.U.T.—l.C.M.M. Iscroni a 
lucrat la nivelarea pămîn- 
tului depus pe spațiui din
tre calea ferată, depozitul 
central U.F.E.T. și stația 
PECO de șantierele de 
construcții, după ce în zi
lele săptămînii trecute, lu
crătorii de la stația PECO 
au curățat șanțul de gardă 
din spatele unității. Cu a- 
cest prilej, a fost, însfîrșît, 
reparată conducta de ali
mentare cu apă a stației, 
în vederea fluidizării cir
culației rutiere, în fața 
stației PECO. pe latura 
dinspre secția de răcoritoa
re a C.P.V.I.L.F.. curățăto
ria chimică a cooperativei 
A,Unirea" r! -’-p-— 
ambalaje al sucursalei Pe
troșani a I.C.R.A. — Deva

RODUL TALENTULUI
Tehnieianul Nemeth Francisc de la Uzina elec

trică Paroșeni, membru al Asociației Artiștilor Fo
tografi din țara noastră, realizează cu talent și 
stăruință fotografii apreciate în diferite și presti
gioase manifestări de gen. La expoziția internațio
nală de fotografii, organizată în această primăvară 
la St. Bernardino (SUA), îi sînt expuse patru lu
crări, toate realizate în Valea Jiului (Montană — 
peisaj din Paring ; Reconsiderare — eseu ; Recule

gere și La căsuța albă — de la Cîmpu lui Neag).

(Urmare din pag. 1)

de conduită, de com
portare cu cumpărătorii. 
Găsim materiale de toa
te tipurile ■ și culorile. 
Servire ireproșabilă, ca 
și la magazinul următor
— „Mercerie-Galanterie"
— unde ni se oferă 6-7 
cămăși de vară (diferite 
modele și culori). Cu o 
servire ireproșabilă ne-am 
întîlnit la magazinul de 
„Tricotaje pentru femei". 
La solicitarea unei blu
ze de vară ni s-au re
comandat foarte multe 
modele. Ba mai mult
ni s-a spus că „de a- 
cestea au cumpărat și 
fetele de aici, sînt foar
te drăguțe*’. Păcat că 
numele vînzătoarei nu-1 
știm. Ii lipsea ecusonul.

Vitrină aranjată fru
mos cu articole de se
zon, cu noutăți chiar, 
întîlnim la magazinul 
nr. 5 (Confecții pentru 
bărbați) unde, de fapt, 
și vînzătoarele își fac 
datoria așa cum o cere 
un comerț civilizat.

Am continuat să vi
zităm magazinele com
plexului Hermes. La ra
ionul de încălțăminte, ca
siera Marta Mandoki, ne 
spune că nu au primit de 
o lună de zile marfă și

■oprnom

așteaptă ca zilele acestea 
să sosească ceva artico
le de' sezon. La raionul 
de tricotaje pentru băr
bați, din același com
plex, în afară de tri
couri — 2 (două) trico
uri (unul nr. 46 și unul 
nr. 50), altceva nimic. 
Aici elevele practicante 
întinseseră o masă bo-

4
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■ CONCURS. Reamin
tim cititorilor că azi (ora 
13), la Petroșani, pe sta
dionul „Jiul" se desfășoară nizată de Comitetul muni 
concursul grupelor sanitare 
de Cruce Roșie, etapa pe 
municipiu. Participă gru

pele clasate pe locul I la 
faza pe localități a concur
sului.

■ LA CLUBUL „FEMI- 
NA". Astăzi, la ora 18, la 
: ■Lui „Femina" de la Casa

de cultură din Petroșani,
muncitoare, tehniciene și
inginere de la I.U.M.P. _ _ .. __
participă la o acțiune edu- lor" care formează ’ pereții 
cativă (dezbatere cu o temă rezervorului.
din legislația muncii) și
cultural-distractivă, orga-

semnificativ ș 
montajului 
prefabricate

cipal al femeilor.
■ ALIMENTARE 

APA. La primul din 
două rezervoare de 
care vor deservi Petroșâ- 
niul pînă la finele acestui 
an, echipele de construc
tori au atins un stadiu

CU 
cele 
apă

schimb un lîicătuș. Să nu 
fiu înțeles greșit, cei care 
au in primire anumite 
locuri de muncă ajută, a- 
tunci cînd este nevoie, în 
altă parte la remedierea 
defecțiunilor care mai in
tervin în cadrul sectoru
lui* — ne spunea sing, i 
loan Tureanu, șeful sec
torului.

Muncind, cu dăruire, 
pricepere și abnegație, 
rezultatele bune nu în- 
tirzie să apară, ele sînt 
rodul efortului colectiv j 
făcut de întregul sector. 
Și în lunile care urmea
ză colectivul sectorului 
este hotărît să-și realize
ze sarcinile de plan ce le 
revine, iar producția ex
trasă suplimentar să 
crească lună de lună ast-

sectorului și oameni exis
tă o strînsă colaborare. 
Pe lingă realizarea pre
vederilor de plan, o sar
cină care ne stă mereu 
în față este reducerea 
cheltuielilor materiale.

In cele patru luni care 
au trecut, avem economii 
la materiale de peste 1,7 
milioane lei, ceea ce a 
dus la reducerea cheltu
ielilor pe tona de cărbune 
cu 18 lei. Aceste econo
mii au fost obținute pe 
seama menținerii în per
manentă stare de func
ționare a utilajelor 
dotare, întreținerea 
corespunzătoare și evita
rea funcționării lor în 
gol. De altfel, partea e- ___
lect^omecanică a sectoru- feț țnc^ ța sfirșitul anului 
lui este în așa fel împăr
țită pe schimburi incit a- 
proape fiecare loc de 
muncă are pe fiecare

din 
lor

să încheie întrecerea so-1 
cialistă pe unul din lo-1 
curile fruntașe. I

—- Bluze de vară pen
tru băieți aveți ?

— Pentru ■ băieți nu 
avem decît nr. 33.

Și ce să facem dacă 
copiii noștri poartă nu
mere mai mici sau mai 
mari de 33. Aveți vreo 

• idee ? Tot aici, 7 (șap
te) vînzătoare (două e- 
rau plecate „în vecini"

In căutarea produselor 
de sezon

gată, o „masă comună" 
aranjată lîngă casă 
(unde se împachetează 
articolele cumpărate).
La confecții pentru fe
mei, în același magazin 
lucrurile stau altfel, cu 
toate că sînt sub ace
lași acoperiș. Rochii de 
vară de toate tipurile și 
culorile, pardesie fru- 
r»os aranjate pe nume
re și, bineînțeles, mul
tă solicitudine din par
tea vînzătoarelor.

Ultimul magazin vi
zitat a fost complexul 
comercial „Țăndărică". 
Ordinea șt curățenia e- 
rau la ele acasă.

la magazinul „Luco- 
ris") stăteau la ta
clale, iar noi ne plim
bam ca pe bulevard 
printre ștandurile de 
marfă, fără ca cineva 
să ne întrebe măcar ce 
dorim, fără să ne re
comande ceva.

La încălțăminte co
pii găsim pantofi și 
sandale de toate tipuri
le și numerele, în schimb 
nu găsim bascheți și tc- 
niși mai mici de numă
rul 17,5, Vînzătoarea 
Samfir Marinela, ne 
spune că numere mici 
vin foarte puține (cir
ca 10 perechi), „dar să

mai trecem că nu au 
primit marfă de o lună".

„Bucuria copiilor". Ma
gazinul de jucării. Or
dine și curățenie. De
sene adecvate lumii co
piilor.- Jucării frumos a- 
ranjate.

— Săptămîna aceasta* 
așteptăm articole de 
plajă (mingi, iopeți, gă
leți etc.), ne spune vîn
zătoarea Manea Vergi- 
riîa.

Aproape la toate ma
gazinele vizitate am ob
serv^ în primul rînd 
lipsa ecusoanelor sau 
nepurtarea lor la vede
re (pe sub diferite -alte 
veste). Or purtarea ecu
sonului este o îndatori
re de serviciu a fiecă
rui lucrător comercial. 
De asemenea, se cere 
o preocupare mai insis
tentă a responsabililor 
unităților în privința , 
disciplinei, a servirii ire
proșabile și, nu în ulti
mul rînd, a aprovizionă
rii magazinelor cu ‘măr
furile solicitate în fie
care sezon. Să nu uităm 
că spre deosebire de al
te anotimpuri vara este 
un sezon în care domi
nă atît diversitatea pro
duselor ^priil culoare și 
formă cit și prin numă
rul sporit de mărfuri.

începerea ■ A ÎNFLORIT LILIA- 
elementelor CUL. Pe iubitorii, de na- 

— a „doage-

■ GOSPODĂREASCA. 
La Uricani, sub îndruma
rea și sprijinul Consiliului 
popular din localitate, 
E. G. C. L. Lupeni a în
ceput reparațiile
la blocurile de pe strada 
Aleea Trandafirilor. In 
prezent se lucrează la blo
curile nr. 3 și 4.

tură care au ieșit dumini
că în zdna Crivadia i-a. în-; 
tîmpinat o'surpriză deose
bit de plăcută: a înflorit 
liliacul pe versanții înso
riți și calcaroși care îm- 
prejmuiesc satul. Cum 
A. U. T. L. Petroșani are

curente Pînă în această zonă curse 
de autobuze, stă Ia înde- . 
mîna tuturor să se bucure 
intr-o după-amiază de fru
musețile naturale de aici.

■ „CUPA MINERUL". 
In săptămîna care a trecut 
minerii de la 1. 
au organizat o 
fotbalistică între 
Au participat la 
și ca spectatori 
mineri. In joc a 
trofeul „Cupa
pe care a cucerit-o echipa 
sectorului I.

M. Dîlja 
întrecere 
sectyare. 
înti X'ere 
sute de 

fost pus 
Minerul".

Lupeni, Tg. Jiu, Motru, 
Tismana, Drobeta Turnu 
Severin, Orșova, Hercula- 
ne, Lupeni. Cei 44 de pen
sionari și membri ai fami
liilor lor vor vizita obiecti
ve social-economice și is-

atorice din această parte 
țării. (A. M.).

■ IN ZILELE de 27-28 
mai a.c., casa pensionarilor 
din Lupeni, organizează 
pentru membrii săi o ex
cursie de două zile pe ruta

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU
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JIUL 3-3 (1-2)SPORTUL STUDENȚESC
Gazdele au reușit egalarea 

în... prelungiri
Iată o situație aparent 

bizară, Jiul șe 
mai bine pe 
„străine", partidele de a- 
casa au ' ' "
în disputa cu Sportul stu
dențesc au rezultat mai" 
totdeauna scoruri favora
bile jucătorilor noștri, chiar 
și la București (un tele
vizat 3—3 s-a mai înregis
trat cu ani în urmă); du
minică. însă, de departe, 
ÎB~îpocnetu/stadion Poli
tehnica, s-ă „văzut" doar o 

—■ singură echipă, purtătoarea 
culorilor minerilor din 
Vale. Din start, profitînd 
de incoerența și’ sterilita
tea atacurilor studențești 
mijlocașii Jiului au inițiat 
tăioase contraatacuri, blo- 
cînd ultima linie adversă. 
La unul din cornerele e- 
xecutate spre poarta lui 
Speriatu (min. 14), balo
nul ajuns la Sălăgean, 
a fost catapultat în bară. 
Emoțiile studenților au a- 
vut un epilog neplăcut, un 
minut mai tîrziu — Cazan, 
apoi M. Marian au dega
jat defectuos, de la mare 
distanță. Petre Grigore a 
prins un șut de zile mari, 
o „foglia seca" cum le pla
ce să spună brazilienilor, 
Speriatu n-a mai putut in
terveni : 0—1. Abia repusă 
mingea la centru, a recu
perat Șumulanschi, Varga 
a pornit în cursă cu balo
nul la picior, dar a fost 
faultat, în ultimă instanță 
de Cazan. Patru minute 

•- mai tîrziu, tot astfel a fost
„temperat", de Pană, Sală- - 
gean. Opunînd contraata
curilor prelungite, deschi
deri în adîncime, fără prea 
multe manevre poziționale. 
Jiul și-a surprins deseori 
adversarul „fără gardă".

In min. 36, mica dar me
lodioasa galerie din Regie 
a amuțit din nou, tabela 
de-udarea j indica 0—2. Din 
nou bălăgean, Șumulan- 

.schi și Giuchici au combi
nat într-un spațiu îngust,

descurcă 
gazoanele

deVenit dificile,

Varga a intuit traiectoria 
centrării, dovadă că sche
ma tactică a fost nu numai 
înțeleasă ci și . însușită. 
Mijlocașul nostru a evitat 
„coasa" Iui Cazan; din 
unghi, a șutat, pe lingă 
Speriatu, înmărmurit de 
vertiginosul
Cîteva minute mai tîrziu 
s-a consumat momentul 
psihologic decisiv al parti
dei — Șumulanschi a „în
șurubat" trei adversari, dar 
din careu a șutat în ulti
mul apărător. Și astfel, în 
loc de 0—3, a fost 1—2,

Fotbal, divizia A

scor cu care se încheiase . 
și întîlnirea cadeților. La 
următorul atac, Bucurescu, 
fostul nostru înaintaș, a 
sancționat bîlbîiala funda
șilor de pe aripa dreaptă. 
Surprins pe picior greșit, 
Cavai n-a mai ajuns balo
nul, care s-a strecurat le
neș înspre butul stîng (42).

La reluare, gazdele au 
exploatat desincronizările 
liniei noastre defensive, în 
min. 49, la o lovitură de 
corner, Octavian Ionescu 
s-a aflat nepăzit în careu, 
lovitura sa de cap n-a mai 
întilnit împotrivire pînă în 
plasă. Cu iluziile spulbera
te pentru moment. Jiul a 
reluat ofensiva. Mai ales 
că Neagu l-a anihilat pe 
Mircea Sandu și așa ser
vit defectuos de coechi
pieri. In min. 67 Lăsconi 
a ratat detașarea de ad
versar, într-o situație si
milară s-a aflat Varga (70), 
Speriatu a intervenit cu
rajos în ambele faze ; apoi 
Sălăgean (71), speriat de 
reușita sa, în fața ultimu
lui apărător a... pasat u- 

. nul adversar. O fază apa
rent banală (78), pentru 
care era să-1 admonestăm 
pe Giuchici, s-a dovedit sa_

lutară. Capriciosul nostru 
înaintaș a trecut printre 
„jaloane11 pe aripa stingă, 
driblingurile sale au schim
bat „centrul de greutate" 
al apărării bucureștene. 
Cum Iorgulescu fusese ten
tat, n-a mai avut cine să-1 

contratac, contreze pe Sălăgean. Șu
tul său, în stingă lui Spe
riatu, s-a soldat cu gol: 
3—2.

Firesc, gazdele au încer
cat, contra cronometru, mă
car egalarea, Bozeșan mai 
proaspăt în teren, a efec
tuat curse repetate pe a- 
ripa stingă, centrările sale 
înalte au părut periculoa
se pentru Cavai și „pro
tectorii" săi. Neagu, Popa 
și mai ales Vizitiu au fost 
la... înălțime.- în prelungiri, 
'cînd nimeni nu se mai aș
tepta, Munteanu II și-a a- 
dus aminte că a fost de
seori comparat cu Cabri- 

preajma ca- 
nu s-a mai 

driblinguri, 
a trecut pe 
Cavai

ni; ajuns în 
reului mare 
complicat în 
șutul său sec 
lingă Vizitiu, 
mai putut interveni 
3—3. Astfel, în această e- 
diție, cele două combatan
te și-au împărțit punctele, 
fiecare profitînd de „po
litețea" celeilalte. Jiul însă 
a demonstrat, ultima oară, 
atuurile jocului colectiv. 
Finalul campionatului gă
sește deci divizionara A 
din Vale capabilă de per
formanțe meritorii, cu alte 
cuvinte în postura de a 
inaugura noul stadion tot 
pe prima scenă a fotba
lului românesc. Fiindcă, 
vitamina... B, insinuată de 
suculentul panseist Valeriu 
Butulescu, în rubrica du
minicală a ziarului nostru, 
se dovedește amară și con
traindicată-

JIUL : Cavai — Popa, Vi
zitiu, Neagu, P. Grigore — 
Varga,. Vînătoru, Șumu- 
lanschi .— Lăsconi, Sălă
gean, Giuchici.

Ion VULPE

POPICE, divizia A

Foto : Francisc NEMETH
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Victorie fără 
probleme

JIUL PETRILA 
TEHNOUTILAJUL
DORHEI 5 155 — 4 954 p.d, 
Jucînd restanța din etapa 
a XVI-a cu Tehnoutilajul 
din Odorhei, reprezentanta 
minerilor din Petrila a ob
ținut o victorie fără pro
bleme. Prima pereche de 
la gazde, care intră pe pis
tele de întrecere, Victor 
Miclea și Valeri u Pișcoi, 
obține un avans de 35 p.d., 
în dauna partenerilor de 
întrecere D. Mathe și F. 
Mikloș. Perechea următoa
re, Ionel Zaharia și Costel 
Dobrică, mărește avantajul 
la 133 p.d., iar ultima pe
reche Nicolae Păsărică, Ion 
Moraru, mai adaugă 68 
p.d., făcînd ca victoria e- 
chipei locale să fie la o 
diferență de 201 p.d.

Iată fișa tehnică a jucă
torilor' gazdă: V. Miclea 
856 p.d., V. Pișcoi 883 p.d., 
I. Zaharia 833 p.d., C. Do
brică 891 p.d., N. Păsărică 
846 p.d. si I. Gherman 846 
p.d.

S. BALOI

REZULTATE TEHNICE
„U“ Craivoa — F. C. M. 

Brașov 2—1 (2—1) ; S. C. 
Bacău — Dinamo 1—1 
(1—0); Steaua — „U"
Cluj-Napoca 4—1 (1—0); 
„Poli" Timișoara —• Pro
gresul Vulcan 3—0 (0—0); 
Chimia Km, Vîlcea — 5—0 (3—0).

Corvinul 2—0 (1—0);
Sportul studențesc — 
Jiul Petroșani 3—3 (1—2); 
F. C. Argeș — F. C. Olt 
7—1 (4—0) ; A. S. A. Tg. 
Mures — F. C. Constan
ța 3—0 (2—0); U. T. A- 
rad — C.

Fotbal, divizia C

S. Tîrgoviște

CLASAMENTUL

1. „U“ Craiova 29 18 4 7 59—20 40
2. Dinamo 29 17 6 6 52—27 40
3.’ Corvinul 29 14 7 8 58—34 35-
4. Steaua 29 1.2 8 9 36—27 32
5. F. C. Olt 29 14 4 11 40—36 32
6. Sportul studențesc 29 10 12 '■'.7; 31—32 32
7, „Poli" Timișoara 29 10 8 ii 32—34 28
8. S. C. Bacău 29 9 10 10 33—39' 28
9. C. S. Tîrgoviște' 29 11 6 12 . 26—39 28

10. „U" : Cluj-Napoca . 29 , 1° 7 12 29—39 27
11. Chimia Rm. Vîlcea 29 10 7 12 27—41 27
12. F. C. Argeș 29 9 8 12 31—29 26
13. Jiu] 29 8 10 11 33—39 26
14. F. C. Constanța 29 8 10 TI 30—40 26
15. A.S.A. Tg; Mureș 29 11 4 14 40—41 26
16. F. C. M. Brașov 29 10 6 13 22—34 26
17. U. T. Al-ad 29 9 7 13 30—34 25
18. Progresul 29 6 6 17 26—50 18

ETAPA VIITOARE
(sîmbătă, 29 mai)

Jiul Petroșani — Stea
ua; F. C. Olt — Chimia 
Rm. Vîlcea ; Corvinul

can — C. S. Tîrgoviște; 
F. C. Constanța — „Poli" 
Timisoara ; U. T. Arad — 
S C. Bacău ; F. C. M. 
Brașov — A. S. A. Tg. 
Mureș; Dinamo — „U“

Hunedoara — Sportul stu
dențesc ; Progresul Vul-

Craiova; ,„U", Cluj-Na- 
poca — F.-C. Argeș.

Un frumos spectacol
MINERUL VULCAN — 

MINERUL ANINOASA 2—2 
(1—1). Reușind să pună 
stăpînire pe joc încă din 
debutul partidei, jucătorii 
din Aninoasa au deschis 
scorul în min. 5 prin Ar
hip care a reluat în gol o 
minge respinsă de portarul 
Constantin la șutul lui 
Dozsa. Trei minute mai 
tîrziu, dintr-o poziție de 
ofsaid nesancționată, Voi- 
eu aduce egalarea. Alter- 
nînd, foarte inspirați, 
transmiterile scurte cu cele ral de acest gol,' gazdele 

echilibrează jocul dînd ast
fel posibilitatea numero

șilor spectatori, mare par
te dintre ei din Aninoasa, 
să asiste la faze frumoase 
cînd la o poartă cînd la 
cealaltă. Finalul aparține 
tot formației vizitatoare, 
în min. 89, Faur, bine gă
sit de Sătmăreanu (care 
l-a înlocuit pe Hadăreanu) 
ratează cea mai mare oca
zie, făcînd ca scorul final 
să rămînă 2—2.

Faur, Bălosu și Todor. In 
min. 49 Hădărean scăpat 
pe contraatac îi depășește 
pe Haiduc și înscrie maie- 
rializînd superioritatea 
unsprezecelui său. Trec 
doar cite va minute și, la 
un atac care nu se anunța 
periculos, Arhip retras în 
defensivă, în intenția de a 
trimite mingea spre apă
rătorul buturilor sale Bo- 
gheanu, îi pasează lui Zla- 
te care șutează precis și 
marchează. Dinamizate mo

In zilele însorite din luna florilor, ștrandul ter- 
moftcat din cartierul SohOdol — Paroșeni are nu
meroși musafiri. Unii înoată în apa cu o tempe
ratură tocmai bună acestui scop, alții încing aprige 
meciuri de volei pe terenul amenajat în mod spe
cial practicării acestui sport, i»r alții fac plajă sub 
mîngîierea razelor soarelui. Deci și în acest an 
energeticienii din Paroșeni se află printre primii 
la amenajarea bazei sportive și de agrement spe
cifică sezonului estival.

stadionul Jiul din 
Petroșani, luni, 24 mai a;c„ 
a avut loc etapa municipa
lă a competiției „Marșul 
poștașilor" rezervată fac
torilor poștali din Valea 
Jiului, la care s-au prezen
tat peste 70 de concurenți. 

în urma desfășurării a- 
cestei competiții, pe pri
mele trei locuri s-au cla
sat următorii . concurenți:

poștașilor'*
fetet-l. Florica Narița (O- 
ficiul Lupeni), 2. Doina 
Stratulai (Oficiul Vulcan), 
3. Mariana Manița (Oficiul 
Petrila); băieți: 1. Dumi
tru Rădoescu (Oficiul Uri- 
oani), 2. Alexandru Cojq- 
caru și Ștefan Stelian, am
bii de la Oficiul Lonea.

S, B.

Fotbal, campionatul județean

au
f

lungi, oaspeții și-au creat 
avantajul tactic dînd jo
cului atributele spectaco
lului ale cărui valențe au 
fost întregite și de setea 
ofensivă și dorința de vic
torie a lui lacov, Voicu și 
Todor.

în partea a doua a me
ciului teamul din, Aninoa
sa, dînd dovadă de spirit 
combativ și : participare 
totală și-a organizat acțiu
nile cu simplitate și clari
tate. La reușita acestora 
un rol deosebit avîndu-1 
compartimentul median —

PARÎNGUL LONEA — 
MINERUL DEVA 0—1. La 
numai șapte minute de la 
începutul partidei, extre
ma dreaptă a oaspeților, 
Albu, primește o pasă la 
limita ofsaidului și înscrie 
peste Popescu I ieșit în 
întîmpinare. Acest unic 
goi al partidei a debuso- 
lat echipa din Vale pen
tru tot restul jocului. In 
min. 18 același Albu, cel 
mai bun jucător de pe te
ren, scapă din nou de la 
mijlocul terenului, dar se 
sancționează ofsaid. Prima 
repriză a aparținut, fără' 
replică, unei echipe tinere 
și ambițioase, dirijată in
teligent de experimentatul 
Orban. După pauză, aspec
tul jocului rămîrie, în linii 
mari, același.- Fotbaliștii 
din Lonea au încercat să

domine, dar lipsa Re formă 
a liniei de mijloc (Cîc, 
Bădău, Frigescu) și lipsa 
de inspirație a elacanțiloj 
(Fîță, Popescu, Iveda) nu 
au putut schimba rezulta
tul. Nici schimbarea Nylaș 
— Fodor nu a adus decît 
o întărire a apărării, pe 
cînd la oaspeți schimbarea 
lui Greu cu Crișan a în
semnat vigoare și prospe
țime în atac, și frumusețe 
în faza din min. 63, cînd 
o pasă precisă a ultimului 
ajunge la Albu pe linia 
de 6 m, dar acesta reia 
„dintr-o bucată"... afară.

La juniori au cîștigat 
cei de Ia Parîngul cu 
6—0 (!) prin golurile în
scrise de Scînteie (3), Ma- 
reș, Muntean și Tărțan.

loan Dan BĂLAN

■4

Teodor TRIFA

Bre
■i FOTBAL, divizia B: 

F. C. Bihor — Minerul Lu
peni 7—0 ; divizia C : 
C. P. L. Sebeș — Minerul 
Paroșeni 3—0 ; Republican 
de juniori: Jiul Petroșani 
— Aurul Brad 0—1.
• HANDBAL, divizia B 

(tineret): UNIO Satu Mare

Campionatul orășenesc
campionatul de fot- 

al o: asului Petroșani 
întrecut, pentru cu- 

un
v i ar

— Utilajul-Știința Petro
șani 17—14 ; republican de 
juniori: C. S. Ș. Petro
șani — C. S. Ș. Cluj-Napo- 
ca 18—20; județean:
C. S. Ș. Petroșani (juniori 
II) — Victoria Călan (se
niori) 25—27.

lii 
bal

. s-au
cerirea primului loc, 
număr de șase echipe. La 
încheierea turului, clasa
mentul are următoarea 
înfățișare: 1) Dinamo 5 5 
0 0 18-0 10 ; 2) I.M. Live- 
zeni 5 3 0 2 16-13 6;, 3) 
Autobuzul Iscroni 5 2 2 1 
20-18 6 ; 4) I.R.I.U.M.P. 5 
2 12 15-16 5 ; 5) Sănăta- ■ 
tea 5 0 2 3 11-21 2 ; 6) I.M. 
Dilja 5 0 1 4 7-12 1. ,

competiției 
cu ur- 

Di- 
M. Live- 
Dîlja — 
mai) și 
Autobuzul

ieri 
întâlniri:
I.

M.

Returul 
s-a reluat 
mătoarele 
namo — 
zeni, I.
I.R.I.U.M.P. (24 
Sănătatea — 
(25 mai).

Toate jocurile
desfășura pe terenul. C.F.R. 
din localitate.

se vor

B. STAICU
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Capitala siriană se pregătește 
pentru a primi cu căldură 

și profundă stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Centenarul 
nașterii lui 

Nicolae Tituiescu

DAMASC. 24 (Agerpres). 
— Corespondență de la 
Crăciun Ionescu i Damas
cul se pregătește pentru a 
primi cu căldură entuziaș
ti si profundă stimă 
prietenul statornic al po
porului sirian, ca și al ce
lorlalte popoare arabe, to
varășul Nicolae Ceaușesou, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, care va 
efectua o vizită oficială de 
prietenie în Republica A- 
rabă Siriană, la Invitația 

secretarului general al Parti
dului Bâas Arab Socialist, 
Hafez al-Assad, președin
tele Republicii Araba Si
riene.

fn așteptarea acestui eve
niment deosebit, capitala 
siriană s-a împodobit fes
tiv. pa arterele ce condus 
de la aeroportul Internațio
nal spre oraș au fost arbo
rate drapele românești șl 
siriene, Inconjurlnd por
tretele celor doi șefi de 
stat, președintele Nicolae 
Ceausescu și președintele

pe

Hafez Al-Assad, precum și 
panouri pe care sînt în
scrise urări de bun sOsit 
pe pămîntul sirian adresa
te înaltului sol al Româ
niei prietene. Atît cercu
rile oficiale, cît și popu
lația așteaptă cu mare in
teres această nouă vizită 
în Siria, date fiind largile 
și fructuoasele relații de 
prietenie existente între 
cele două țări și popoare, 
între președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Hafe2 Al-Assad.

în cercurile de presă din 
Damasc se evidențiază 
prOTa« ...ishcd, pen- “««.
tru vizita președintelui • -
Nicolae Ceaușescu și con
vingerea cS noul dialog la 
cel mal înalt nivel româno- 
slrîan va conduce la mă
suri importanțe pentru 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre cele două 
țări, pe diverse planuri — 
politic, economic, cultural 
și în alte domenii.

Se subliniază totodată 
importanța pe care o au 
pentru cele două țări 
schimburile și cooperarea 
economică, numindu-se o- 
biectivele construite împre
ună, adevărate monumente 
ale prieteniei dintre Româ
nia și Siria.

Ziarele siriene „Al-Baas", 
„A Saura", „Tichrin", „Sy
ria Times" au publicat in
formații largi dedicate im
portantului eveniment, 
menționînd că relațiile din
tre cele două țări și popoa
re ău o veche tradiție, ele 
fiind clădite pe egalitate 
și respect reciproc, întraju- 

. - . ' î.
largă șl rodnică colaborare 
în cele mai diverse dome
nii.

Despre relațiile dintre 
Siria și România ne-a vor
bit și Amid Khouli, direc
torul cotidianului „Tichrin" 
(Octombrie), subliniind 

că ele sînt astăzi mai bune 
decît Oricînd, datorită înal
tei contribuții aduse de 
conducătorii celor 
partide și state.

două

in
în oraș Indicatorul t „Oraș 
denuclearizat", informează 
agenția TASS, Ei au cerut 
primarului să pună Aseme
nea inscripții alături de in
dicatoarele străzilor.

încă de la sfirșitul an.u- 
(Ui trecut, Consiliul muni
cipal a adoptat o rezoluție 
prin car» orașul Amster
dam este proclamat „zonă 
'denuclearlzată“. Asemenea 
hbtărîri au fost adoptate 
pînă acum de 48 de mu
nicipalități olandeze,

BRUXELLES 24 (Ager
pres). — O amplă manifes
tație de protest împotriva 
planurilor NATO vizînd 
amplasarea de noi rachete 
nucleare cu ragă medie de 
acțiune în vestul Europei 
a fost organizată în orașul 

«•Aria oa belgian Florenries, în apro-HAGA 24 (Agerpres). pierea căruia se află o pu-
Partizanii păcii din Am- ternîcă bază militară aeri- 
sterdam au pus la intrarea ană. După cum infortpea-

TOKIO 24 -(Agerpres).
Majoritatea deputaților ni
poni $e pronunță pentru a- 
bolirea armelor nucleare, 
relevă un sonda] efectuat 
în rîndul acestora de zia- 
rul „Mainichi", Exprimîn- 
du-și poziția în probleme* 
le dezarmării și a politicii 
militare a țăriL numeroși 
deputați s-au pronunțat 
pentru generalizarea eelor 
trei principii antinucleare 
ale Japoniei I de a n» a* 
vea, a nu introducă șl B 
nu produce arme nucleare. 
Jumătate din numărul de 
parlamentari șupuși sonda
jului și-au exprimat îngri
jorarea față de eventuali
tatea transformării Japo
niei într-o arenă a 
război nuclear.

unui

ză presa din Bruxelles, in 
această zonă ar urma să 
fie amplasate 48 de rache
te nucleare.

WASHINGTON 24 (A-
gerpres). — Pentru înceta
rea cursei înarmărilor, pen
tru înghețarea arsenalelor 
nucleare s-a pronunțat or
ganizația americană „Uniu- 
netr oamenilor de știință 
eonștienți“, CU fiecare zi 
ce trece, se apune lntr-o 
declarație a acestei orga
nizații, la uriașele stocuri 
de arme nucleare de pe 
planeță se adaugă noi arme 
de nimicire în masă, fie
care zi ne poate apropia 
de o catastrofă ce poate 
pune în pericol existența 
întregii omeniri.

„Uniunea oamenilor de 
știință conștienți" din SUA 
respinge pretinsele teze 
privind posibilitatea desfă
șurării unui „război nucle
ar limitat*.

BERLIN 24 (Agerpres). 
— In orașul Leipzig a fost 
deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii dedi
cată aniversării centenaru
lui nașterii lui Nicolae Ti
tuiescu,- Imaginije evocă 
viața și activitatea mare
lui om politic și diplomat 
român, ilustrind de aseme
nea. politica de pace și co
laborare între popoare pro
movată de România.

Ofițeri israelieni 
dezavuează 

actele de violență 
ale armatei

TEL AVIV 24 (Agerpres). 
— Un grup de foști ofițeri 
israelieni și-au ■ exprimat 
„îngrijorarea și neliniștea 
resimțite în urma informa
țiilor denunțînd încălcări
le codului moral al forțelor 
armate israeliene și utiliza
rea fără reținere a armelor 
în teritoriile ocupate11, 
transmite agenția France 
Presse.

După cum remarcă agen
ția AP, este pentru a doua 
oară în interval de o lună 
cînd ofițeri israelieni deza
vuează actele de violență 
ale armatei în teritoriile 
ocupate.

Datoria
țărilor în curs 
de dezvoltare

. WASHINGTON 24 (A-
gerpres). — Cele mai mari 
bănci occidentale folosesc 
împrumuturile și creditele 
acordate țărilor în curs de 
dezvoltare" pentru institui
rea unui control economic 
asupra acestor țării se spu
ne într-un comunicat al . 
serviciului de presă al Uni
versității Stanford din San 
Francisco. Potrivit agenției 
TASS, care transmite ști
rea, anul trecut datoria to- I 
tală a țărilor în curs de I 
dezvoltare față de băncile I 
occidentale ajunsese la 524 I 
miliarde dolari. I

Evoluția conflictului anglo-argentinian 
problema insulelor Malvinem

24 (A- 
de pod 
trupele

BUENOS AIRES 
gerpres). — Capul 
stabilit vineri de 
britanice în sectorul Puer
to San Carlos din Insula 
Soledad (Falkland de est), 
cea mai mare din arhipe
lagul Malvinelor, este con
trolat de forțele argentine 
ene și o contraofensivă îm
potriva soldaților britanici 
debarcați este iminentă — 
transmite agenția France 
Presse, care citează surse 
militare argentiniene. For
țele britanice debarcate nu 
mai dispun, în prezent, de 
protecție aeriană sau na
vală, iar legătura lor cu 
bazele de aprovizionare 
este întreruptă, au afirmat 
sursele citate. înaintarea 
trupelor argentiniene spre 
capul de pod britanic a Reuter la 5 000 de oameni 
fost îngreunată de relieful — sînt confruntate în 
deosebit de accidentat al continuare cu
Insulei Soledad. Luni di- formidabile".

mineață calmul domnea 
peste tot teatrul operațiu
nilor militare din Malvine, 
s-a anunțat, potrivit agen
ției, la Buenos Aires.

*

LONDRA 24 (Agerpres).
— Primul ministru brita
nic, Margaret Thatcher, a 
reafirmat luni că guvernul 
său respinge o încetare a 
focului înainte de retrage
rea forțelor argentiniene 
din Insulele Malvine (Falk-

■ land);; '•••,?...,'■■■■ ■ ■
Ministrul apărării, John 

Nott, a declarat în Parla
ment că trupele britanice 
debarcate — al căror -total 
este evaluat de agenția

După atacul efectuat 
duminică de aviația argen- 
tini.ană asupra flotei brita
nice în apropiere de Mal
vine (Falkland), o fregată 
aparținînd acesteia
urmă a fost incendiată, a 
anunțat Ministerul Apără
rii de la Londra, adăugind 
că unul dintre membrii 
echipajului și-a pierdut 
viața, iar alții au fost ră
niți. Cu același prilej, a 
arătat purtătorul < 
vînt militar britanic, cel 
puțin șapte avioane argen- 
tiniene au fost doborîte.

a- 
de 
Ir-

rea examinării posibilități
lor de reglementare poli
tică a conflictului dintre 
Argentina și Marea Brita- 
nie în, problema Insulelor

din Malvine (Falkland).
• După cum relatează 
gențiile internaționale 
presă, reprezentantul 
landei a prezentat în Con
siliu un document de lu
cru care ar urma să stea 
la baza unei viitoare re

de cu- zoluții și prin care se pre- j 
conizează că părțile în 
conflict să cadă de acord I

- asupra unei încetări a I 
focului pe o perioadă limi- I 
tată de maximum o săp- I 
tămînă. In acest interval, | 
secretarul general al ONU, | 
Javier Perez de Cuellar, ar I 
urma să-și reia eforturile I 
de mediere între cele două I 
Părți.
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NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate al ONU s-a În
trunit, luni, pentru a pa-„probleme
tra. zi consecutiv, în vede-

— La Bruxelles are loc 
reuniunea miniștrilor’' in
dustriei din țările mgmbre 
ale CEE consacrata proble
melor oțelului. V‘

— Primul ministru al 
Greciei. Andreas «Papan- 
dreu, efectuează o vizită 
oficială în Iugoslavia (26— 
28 mai). >
, — în Mecliterana încep 
manevre navale ale NATO, 
cu participarea unităților 
navale americane, britani
ce, grecești, italiene și tur
cești (26 m; ' ■«-•27junie).

— La Bogota, în Colum
bia, încep lucrările 
unii miniștrilor de 
ne ăi țărilor andine, 

__ _ _______ ____ erate impulsionăriiI — In R. P. Bulgaria în- rării regionale.I cepe al XIV-lea Congres 
| al Uniunii Tineretului Co- 
I munist Dimitrovist (25—27 • 
I mai).
I — Se împlinesc 90 de I ani de la nașterea lui Iosip I Broz Tito, eminent om po- I litic șl de stat, militant de 

seamă al mișcării muncito
rești iugoslave și interna
ționale (m. 4 mai 1980).

I — Sărbătoarea națională 
a Argentinei — Aniversa
rea Revoluției din 1810.

— Ziua Independenței și 
a Armatei a Regatului 
Hașemit al Iordaniei (Ziua 

| națională); la 25 mai 1946 
' a fost proclamată indepen- 
; dența țării. 
| — Ziua Revoluției Repu

blicii Democratice Sudan 
— sărbătoare națională.

— Ziua de naștere. a lui 
Enrico Berlinguer, secretar 

■-general al Partidului Co
munist Italian (60 de ani).

— Președintele Republi
cii Austria, Rudolf Kirch- 
schlager, întreprinde o vi
zită oficială în URSS.

Ministrul de externe 
francez, Claude Cheysson, 
începe o vizită în Singa
pore (25—27 mai).

— Se împlinesc zece ani 
de cînd Adunarea Genetjală 
a ONU a adoptat hotărîrea 
privind marcarea „Săptă- 
mînii de solidaritate cu 
popoarele coloniale din A- 
frica australă" — săptă- 
mînă ce se desfășoară, a- 
nual. începînd de la 25 mai 
1972.

— Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia săr
bătorește ..Ziua tinerelului".

rewii- 
exter- 
consa- 
coope-

— La Helsinki 
reuniunea Biroului 
naționalei Socialiste, 
dată de Willy Brandt, pre
ședintele Internaționalei 
Socialiste. Vor fiț dezbătu
te probleme legate de re
lațiile Est-Vest. dezarmare 
și controlul armamentelor 
(26—27 mai).
~ Ziua de naștere a to

varășului Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetu-' 
lui Central. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar (70 de ani).

începe
Inter- 
prezi-

28 MAI 1982 :
— Papa loan Paul al 

II-Iea începe o vizită în 
Anglia (28 mai — 2 iunie).

— Leo Tindemans. mi
nistrul de externe al Bel
giei, președintele în exer
cițiu al Consiliului minis
terial al CEE. efectuează 

— „Ziua eliberării Afri- vizită oficială în Israel, 
cii" — hotărîtă la prima '
Conferință la nivel înalt a 30 MAI 1982: * *
Organizației Unității Afri- '
cane Addis-Abeba (23—25 — în Columbia au Ioc a-
mai 1963). legeri prezidențiale.

FILME
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PETROȘANI - 
iembrie: Toate 
întîmplă numai ___
Unirea : Călăuza, I-II.

PETRILA i Călărețul 
electric.

LONEA : Organizația 
\fantomă.

'ANINOASA : Zăpa. 
•da albă a Rusiei.

VULCAN — Luceafă
rul : Afacerea granate- 
lor.

LUPENI — Cultural; 
Intîlniri tîrzii ; Munci
toresc : Oricum, tata mă 
va snopi.

URICANI : Tereza.

TV

7 No- 
mi se 
mie ;

11,00 Telex.
11,05 Profesorul — edu

cator comunist. 
Reportaj-anchetă.

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
iiiHiiiiiii/iiiiiinHiiuuiuu

11.30 Roman foileton : 
„Drumuri" epi
sodul 2. v

12,20 Cadțan mondial,
12.45 Cîntece și dansuri 

populare.
16,00 Telex.
16,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
16,25 Reportaj pe glob : 

Buenos Aires.
16.45 Clubul tineretului.
17.30 Iordania azi.
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.30 eco-Actualitatea 

nomică.
Civica. Legalitatea 
socialistă — uma
nism revoluționar. 
Film artistic :
„Semnale deasu
pra orașului" — o 
producție a stud ir 
o urilor iugoslave.

22,25 Telejurnal.
22,40 Coruri celebre din 

operete.

20,45

21,05
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