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Ceea ce va preocupa și mai mult

organul nostru de partid :

CONDUCEREA
Șl ÎNDRUMAREA
MUNCII EDUCATIVE

în rîndul tineretului
Avînd in atenție indicația 

secretarului general al partidu
lui, anume că ..toate organele 
și organizațiile de partid să 
considere munca de educare a 
tineretului ca o sarcină de prim 
ordin, permanentă, de ea de
pinzând viitorul societății, al 
națiunii noastre socialiste', co- 
rnitetul de partid al mine’ Lo- 
cea a întreprins o investigație 
în cadrul organizațiilor de 
partid privind modul cum se 
preocupă de această importan
tă sarcină. S-a constatat că a- 
ra'.o unde birourile organizații
le de bază, comuniștii îndru

mă. ajută concret, controlează 
?ipă efectiv la acțiunile 
ițiilor de tineret, acti- 
acestora este bună, ac- 
intreprnse reușesc cu 
tate.
î aprecia sprijinul acor- 

lor U.T.C. de 
organizațiilor de 
5. 8. 7-d. ai câ- 
tovarășii Ștefan 

Zeno Șuștac,

miz;

organi-.'i 
vitatea 
țiunile 
regularii 

Putem 
d3t org 
către Irrourile 
bază nr. 1, 3, 
ror secretari, 
Apetrîchioaie.
Ghiță Popescu. Solomon Șore- 
cău și l-'lorea Buia, nu numai 
câ ândrumă organizațiile de 
U.T.C.. ci partcipă efectiv la 
acțiur.iie întreprinse, influen
țând pozitiv reușita acestora. 
Datorită sprijinului primit, or
ganizațiile U.T.C. nr. 1. 3. 5, 
7-d și 8 au -nițiat o serie de 
pcțiuni ulturai-fducalive și 
de muncă voluntar patriotică 
ca tinerii.

Din discuțiile purtate cu se
cretarii organizațiilor de bază 
cît și din controalele efectuate 
de către membri comitetului 
de partid au reieșit totodată, 
o serie de deficiențe în munca 
de îndrumare a organizațiilor 
U.TX3.. a comitetului coordo
nator U.T.C. pe mină, lucru ce 
a influențat negativ întreaga 
activitate educativă în 
Vneretuluî. Slabă muncă

desfășurat mai ales organizații
le U.T.C. nr. 2, 4, 6, 7 și 12 care 
nu au ținut cu regularitate nici 
adunările generale. S-au mani
festat cazuri de indisciplină 
chiar în rândurile membrilor 
birourilor organizațiilor U.T.C. 
din aceste sectoare : mai grav, 
secretari ai organizațiilor U.T.C. 
ca: Mircea Bogdan. Gheorghe 
Tascău. fac nemotivate lună de 
lună iar tov. Ioan Isac, Vasile 
Berescu. nu sint exemple' de 
corectitudine nici în producție, 
nici în societate. Aceste nea
junsuri s-au răsfrint negativ 
asupra conduitei tinerilor în 
producție, asupra muncii edu
cative. Starea de lucruri nega- 
t’vă din viața organizațiilor 
U.T.C. a făcut obiectul analizei 
unei ședințe de birou a comi
tetului de partid. Analiza fă
cută a scos in evidență spriji
nul acordat de către unele b - 
rouri de partid organizațiilor 
U.T.C. in inițierea unor activi
tăți cultural-educative, in creș
terea rolului educativ al adună
rilor generale U.T.C.. în repar
tizarea de sarcin’ concrete ti
nerilor.

Biroul comitetului de partid 
a apreciat acțiunile întreprinse 
de către comitetul coordonator 
și organizațiile U.T.C. pe sec
toare. cum sînt : întâlnirile și 
dezbaterile organizate c-u acti
viști de partid, cadre de con
duce! e ale minei în organiza
țiile de bază, la -club, -cămin, 
diferitele concursuri -Cine. .Știe 
tîștigă* pe femele „50 de ani 
de luptă și mărețe înfăptuiri 
sub conducerea partidului". 
„P.C.R. conducător al tineretu
lui" sau acțiunile ttiristice

„Ce înseamnă șantierul 
pentru dumneavoastră ?" Iată 
o întrebare pe care am adre
sat-o cîtorva tineri pe care 
nouă ne place să-i nu
mim fii ai șantierului. Sau 
făurari ai blocurilor ! Eram 
dornic să aflu simțămintele 
acestor oameni harnici în 
momentul in care ridică spre 
cer, așezînd cărămidă peste 
cărămidă sau panou peste 
panou, zidurile locuințelor 
în care noi ne bucurăm de 
tot confortul...

Crescut în clocotul trepi
dant al șantierului, maistrul

„Șantierul 
ne e drag!“

Onorată asistentă,
Stimați oaspeți,

îmi face o deosebită plă
cere să vă. adresez dumnea
voastră, participanților la cel 
de-al XlV-lea Congres Inter-

- național de studii bizantine 
care își începe astăzi lucră
rile in Capitala țării noas-

- tre, un călduros salut din 
partea Consiliului de Stat, a

. guvernului Republicii Socia
liste România și a mea per
sonal.

Sint bucuros că ați ales 
Bucureștiul ca loc de desfă
șurare a acestei importanțe 
reuniuni științifice internațio
nale și interpretez 
alegere ca un semn 
țuire față de țara

această 
de pre- 
noaslră, 

față de tradițiile științei ro
mânești, față de activitatea 
pe care o desfășoară în pre
zent România socialistă pen
tru promovarea unor relații 
și con(acte largi intre oame
nii de știință, pentru dezvol
tarea multilaterală a colabo
rării dintre popoare. _Asigu- 
rîndu-vă de cea mai caldă 
ospitalitate a poporului ro
mân. ne exprimăm speranța, 
stimați oaspeți, că participa
rea dumneavoastră la congres 
vă va da posibilitatea să cu
noașteți mai bine poporul 
nostru, bogatele sale tradiții 
istorice progresiste, eforturile 
uriașe pe care le desfășoară 
in zilele noastre pentru fău
rirea unei înalte civilizații

materiale și spirituale, pen
tru edificarea orinduirii noi, 
socialiste, precum și preocu
pările sale de viitor, aspira
ția sa puternică dc a trăi in 
pace și colaborare cu toate 
popoarele lumii, dc a contri
bui la instaurarea pc planeta 
noastră a unor relații de res
pect și încredere intre na
țiuni, a unei atmosfere de 
destindere și securitate inter
națională.

întotdeauna. de-a lungul 
milenarei istorii a popoare
lor, marea cultură și știința 
umanistă s-au afirmat ca in
strument al cunoașterii și'a- 
propierii între națiuni, ca fac
tor de seamă in promovarea 
idealurilor nobile ale popoa
relor. Noi dăm o inaltă apre
ciere activității slujitorilor 
înaintați ai științei și cultu
rii de pretutindeni care mi
litează pentru progres social 
și o viață mai bună, contri
buției lor la promovarea în
țelegerii și colaborării dintre 
națiuni, la lupta popoarelor 
împotriva politicii de agre
siune și război, pentru în
dreptarea forțelor creatoare 
ale lumii de azi nu spre dis
trugere, ci spre făurirea fe
ricirii omului, spre dezvolta
rea civilizației.

In acest context considerăm 
că un rol deosebit revine ști
ințelor istorice,, savanților și 
cercetătorilor care lucrează in 
acest domeniu important al 
cunoașterii umane. Cercetarea

a

istorică, departe de a consti
tui o investigare cu caracter 
strict documentar a trecutu
lui, este in bună măsură — 
așa cum arată viața — și o 
știință a prezentului. Istoria 
oferă concluzii și învățăminte 
despre marile procese ale dez
voltării societăți:, ale existen
ței popoareloi dc-a lungul 
timpului, punind în evidentă 
atît ceea ce a fost valoros, 
progresist, și a s-—vii mer
sului înainte ai societății, cit 
și piedicilor ridicat • de 
curmezișul evoluției și cai
au costal scump umanitatea, 
au întârziat progresul unor 
națiuni. R' '•:!'?*; ’«•
iilor istorice sînt de natură 
să ajute omenire* Mc-inuo- 
rană să înțeleăgi ma. bine 
legile obiective car» guver
nează societatea, necesitatea 
de a acționa în spiritul ce
rințelor progresului. De ase
menea, istoria este chemată 
să sprijine, prin concluziile 
sale, perfecționarea organiză
rii societății de azi, relațiile 
dintre state și națiuni, con
lucrarea pașnică dintre toate 
popoarele lumii

Științele cercetării trecutu
lui pun in evidență, ca o 
concluzie fundamentală, ideea 

bunu-
și spirituale 

patrimoniul

că realizatorii tut *ro. 
rilor materiale 
care alcătuiesc
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O problemă care ne privește pe toți

WKNA Și CSMONSA
ORAȘULUI

Andrei COLD A, 
secretar al comitetului 

de partid E. M. Lonea

Lăcătușii Sfelian Albita Și C. Vișan
șa ni fac o ultimă verificare a montării rezervoarelor de bitum...

(Continuare in pag. a 3-a)

principal Petre Cosma, pe 
șantierul din Vulcan al Gru
pului T.C.H. Valea Jiului, r.e 
spunea printre altele i „Un 
constructor este în fond tot 
un artist. El modelează, pre
cum sculptorii piatra. Aici 
însă, la noi, piatra înseamnă 
cărămidă, beton. Omul de pe 
șantier creează frumuseți ur
bane ce dăinuie zeci și șute 
de ani. De aceea ne iubim 
mult meseria".

Maistrul Dumitru Ciobescu, 
secretairul organizației de 
partid de pe șantierul vulcă- 
nean, este unul din acei oa
meni pentru care șantierul 
înseamnă cea de-a doua fa
milie : „Activitatea desfășu
rată pe șantier timp de peste 
12 ani m-a pus față în față 
cu multe probleme dificile, 
ne mărturisea maistrul Cio
bescu. Ca elev, muncitor și 
mai apoi ca maistru, am trecut 
printr-o filieră deloc 
plă, dar care astăzi îmi 
posibilitatea să încerc 
răspuns la întrebarea dum
neavoastră. Pentru noi, con
structorii, șantierul înseam-

In condițiile dezvoltării urbanistice a muni
cipiului Petroșani, eforturile organelor edili
tare de a crea tuturor locuitorilor un cadru am
biant de muncă și viață sînt legate nemijlocit 
de igiena și salubritatea orașului. Cerințele 
funcționale, utilitare și estetice ale orașului mo
dern nu pot fi realizate în afara noțiunilor 
amintite. De aceea este necesară participarea 
diverselor întreprinderi și instituții specializate 
la acțiunile de gospodărire comunală. Se știe 
că funcția de bază a serviciului public este de 
a menține și promova un standard corespun
zător de curățenie și igienă, de-a asigura în 
permanență o ținută civilizată a orașului. Acest 
obiectiv se realizează în mod concret prin co-

lectarea și transportul gunoiului menajer, prin 
măturatul și spălatul străzilor, modernizarea 
arterelor de circulație, înfrumusețarea cartie
relor, repararea locuințelor etc. Principalele ce
rințe ce stau în fața întreprinderilor și insti
tuțiilor care răspund de gospodărirea orașului 
sint operativitatea și eficiența. Pentru a ve
dea in ce măsură reușesc să-și îndeplinească 
funcția de gospodari ai municipiului am adre
sat următoarea întrebare acestor servicii pu
blice : ..Ce trebuie să facem pentru ca Pctro- 
șaniul să aibă o ținută civilizată la nivelul ur
banisticii actuale?1* Iată cîteva răspunsuri pri
mite din partea conducerii instituțiilor și în
treprinderilor respective :
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constituie însăTov. IOAN SODOLESCU — 
șeful Serviciului de gospodărie 
comunală și locativă din ca
drul Consiliului popular al mu
nicipiului Petroșani: „Apreciez 
că anul acesta orașul nostru 
este mai curat 
Noi 
gospodărești care conferă loca
lității de reședință a municipa
lității o ținută civilizată. Și nu 
ne vom opri aici. Pentru toale
ta arterei principale și a stră
zilor modernizate noi avem 
contractate cu I.G.C. Petroșani 
operațiunile de salubrizare 
(170.000 m.p. pentru măturat, 
450 000 m.p. pentru stropit, ș.a.) 
pentru care plătim lunar cea. 
145 000 lei. Cu toate acestea, 
mai rămîn multe sectoare „des
coperite", unde nu se face cu
rățenia, cum este zona dintre 
cartierele Aeroport și Carpați ; 
Piața Victoriei și cartierul Dă
rănești, străzile laterale 
Uneori salubrizarea lasă 
dorit chiar în sectoarele 
tractate din cauza faptului că 
muncitorii de la salubritate nu 
lucrează efectiv 8 ore, iar con
trolul pe timpul de noapte lip
sește. Serviciul de salubrizare 
din cadrul I.G.C. Petroșani aș
teaptă să fie mereu împins de 
la spate și tras la răspundere 
de Comitetul Executiv. Șeful 
serviciului, tovarășul Iosif Kiss, 
nu a venit cu inițiative noi în 
privința curățeniei ; la acest 
sector lipsește spiritul de orga
nizare și conștiinciozitate în 
muncă, se mențin dc ani de 
zile aceleași procedee care nu 
mai corespund cerințelor actu
ale ale orașului. Problema cea

decît înainte.
am făcut multe lucrări
mai

mai mare o 
menținerea curățeniei și aici 
trebuie să spunem că mulți ce
tățeni nu ne ajută să păstrăm 
ceea ce se realizează. Pe linia 
educației cetățenești am făcut 
foarte puțin. Zilnic sute de ce
tățeni, de toate vîrstele, mur
dăresc străzile și trotuarele a- 
runeînd ambalaje, hîrtii și res
turi de alimente. Nici organe
le de miliție nu ne-au spriji-. 
nit în acest sens. La fel școlile 
din oraș au neglijat educația 
elevilor pe linie gospodărească 
pentru că pomii plantați și flo
rile sădite sînt în cea mai mare 
parte distruse de copii. Lipsa 
acestei preocupări din partea 
cadrelor didactice merge mină 
în mină cu nepăsarea unor pă
rinți față de păstrarea avutu
lui obștesc*.

Tov. inginer
ROMOȘAN, directorul 
Petroșani : ..Cred că nu greșesc 
spunînd că igiena și curățenia 
orașului nostru este mai bună 
acum decît anul trecut. In a- 
cest sens întreprinderea noas
tră a executat toate lucrările 
ce i-au revenit ca sarcini de 
plan sau obligații contractuale. 
Pentru zonele verzi am avut 
1 400 000 lei. La ora actuală nu 
mai dispunem de nici un leu. 
Totuși noi continuăm să exe
cutăm lucrări pentru înfrumu
sețarea străzilor și a cartiere
lor. In privința intrărilor în o- 
raș. respectiv porțiunile șoselei 
U.U.M.P. — Dărănești și stra
da Republicii de-a lungul car
tierului Aeroport, considerate 

aparținînd drumului națio- 
ele trebuiesc îngrijite

tratate corespunzător de către 
consiliul popular municipal 
prin serviciul de gospodărie. 
Dar, spre regretul nostru, sîn- 
tem obligați să recunoaștem că 
nimeni nu se ocupă de aceste 
porțiuni pe unde se intră în 
raș. Mai mult decît atît, ma 
nile unor întreprinderi 
I.M.T.F., T.C.H., T.C.M.M .
A.T.A., I.L.H.S. și C.C.P. care 
transportă diferite materiale 
(betoane, pămînt, lemne, balast.

(Continuare in pag. a 3-a)

de la U.U.M. Petro-
(Continuare in pag. a 3-a)

etc. 
de 

con-

sim- 
dâ 
un

GHEORGHE
I.G.C.

Iulian IORDACIIE
— Vulcan —

C. HOGMAN

I. DVMITRASCV

(Continuare in pag. a

SUB PĂMÎNT Șl PE APE
Industria carboniferă din 

Polonia dispune dc o bază 
științifică și tehnică com
plexă, bine pusă la punct. 
In urmă cu doi ani. au luat 
ființă intr-un număr de 23 
de mine secții tehnico-șliin- 
țițv.e care angrenează in pre
zent peste 360 de oameni de 
știință, ingineri, tehnicieni, 
economiști. Activitatea

tehnicii in mine se află, de 
asemenea, cuprinse in planul 
de activitate al secțiilor a- 
mintite. Rezultate bune au 
fost obținute în minele „Le
nin". „Sosnotciec", „Kurow", 
„Siersza". „Moszczenica* și al
tele. Cei doi ani de experi- 

a noului sistem au

ri de m'. 
ulterior, la 

în proluc 
rentă. In acest fel, < 
mari își vor concentra aten
ția și eforturile in direcția 
abordării și soluționării pro
blemelor cheie, hotăritoare 
asupra dezvoltării întregului 
sector minier. Specialiștii de 
la centrele din mine au ur
mărit și continuă să aibă in 
atenție probleme de genul 
rentabilității, organizarea 
muncii, calitatea produselor in 
unitatea respectivă. Perfec
ționarea direțiilor de dezvol
tare a unității de care apar- 

organizatoric, pregătirea 
)une condițiuni a noilor 
-are de extracție, progra

de folosire maximă a

convins forurile răspunzătoa
re din această ramură in ce 
privește necesitatea și utili
tatea extinderii rețelei de 
secții tehnico-economice din 
mine. Alte 15 mine vor fi în
zestrate cu astfel de secții 
în acest an. Sfera de activi
tate a centrelor . tehnico-ști- 
ințifice se va extinde consi
derabil, urmînd să fie abor
date aici probleme importan
te cum ar fi, spre exemplu, 
perfecționarea modelului de 
mină in condițiile Poloniei, 
îndeosebi la capitolul concen-

trării lucrărilor de exploata
re, in vederea elaborării con
cepției planului de perspecti
vă de dezvoltare, a aplicării 
mecanizării și automatizării 
complexe la toate procesele 
de exploatare. Alte aspecte 
asupra cărora se va concen
tra atenția lucrătorilor din 
secțiile amintite sint legate de 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de securitate a mun
cii. pregătirea noilor siste
me de informație rapidă, teh
nică și economică.

Complexul portuar Szcze- 
cin-Sicinoujscie din partea 
de vest a țărmului polonez 
al Balticii este cuprins in
tr-un vast program de dezvol
tare pe următorii ani. In ul
timii cinci ani, volumul trans- 
bordărilor in cele două por
turi a crescut cu peste 42 la 
sută comparativ cu cincina
lul precedent, îndeosebi la 
cărbuni, minereuri și mate
rii prime chimice de genul 
apatii clor, fosforitelor și pro
duselor din sulf. Swinouiscie 
va deveni nu peste mult timp 
un concurent cit 
serios pentru Szcz

Cu tre' ani în urmă, cînd, 
din inițiativa biroului pentru 
turism de pe lingă comitetul 
orășenesc Lupeni al U.T.C. 
în colaborare cu cercul de 
foto din localitate, au apă
rut panourile cu fotografi' 
artistice în centrul orașului, 
trecătorii și-au închipuit pro
babil că este vorba de o ac
țiune anume de popularizare 
a turismului in rîndul Jocu- 

>r. Inițiativa, secondată 
perseverență, a făcut cu

acțiunea, care s-a bucurai 
de o apreciere unanimă chiar 
din primele zile, să devină 
pe parcursul anilor o frumoa
să trad‘tie locală.

Periodic, fotografiile sînt 
schimbate avîndu-se grijă 
ca tematica să nu fie scă
pată din vedere, insă cu fie
care ediție sfera de cuprin
dere a temalic’i să fie mai 
mult lărgită. Neasemuitele 
frumuseți naturale de pe în
tinsul patriei noastre

surprinse de talentații artiști 
fotografi de la Lupeni și «fe
rite publiculu- amator spre 
contemplare și documentare, 
într-o formă care să contri
buie ia educarea lor estetică.

Recent a apărut o novă 
ediție a „Colțului turismu
lui" din Lupeni, cuprinzînd 
lucrări de certă valoare ar- 
tstică semnate de fotoama- 
torii Aurel Havîrneanu, Iosif 
Tellmann, dr. Iosif Bocșa, 
Emil Zavada. Ion Arghires- 
cu. Ion Florii. Constantin 
Ioniță și Traian Tomescu. 
Cele peste 40 de fotografii 
expuse, real’zate la dimensi- 
uni impresionante. reușesc 
să-i facă pe trecători să ză
bovească cîteva clipe în fața 
panourilor.

T. KARPATIAN
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COMENTARIUL JUCĂTORILOR

Gheorghe Cotormani

s„Toți băieții
au jucat bine“ Lupui își pune... la respect încă o dată adversarul din poartă...

FOTBAL, DIVIZIA A Rezultate tehnice

0

La Cluj, QF.R.-U1 a înscris trei goluri. Trei ! Jiuliștii 
H-au spart încă gheața eficienței... Dar au învins. Asta 
tează. Cine greșește, să plătească !

L-am întâlnit pe Cotormani, luni dimineața, 
bucuros...

— Ei, cum a fost ?
— Cum nu ne așteptam. Eu credeam că orădenii 

cei mai slabi divizionari A. M-am înșelat. Clujenii nu ne-au 
pus mari probleme. Au jucat șters, șters de tot! Dacă Marin 
Peronescu nu rata — nici nu pot să-mi explic cum a fă
cut-o ! — in ultimele minute de joc, câștigam ceva mai con
fortabil. Dar nu asta contează Se ștergea impresia de pură 
întâmplare care s-a creat in urma acestui rezultat...

— Și n-a fost așa ?
— Da', de unde!

am fost serviți 
de-al doilea — 
sețea. pe ruta : 
buia să ..cadă".

— Cum s-au înscris, de fapt,
— Primul a fost hazliu. O 

lungă, din admcime. inofensivă, 
Totoianu își atenționează stoperul 
Acesta, insă, își vira capul și, cu 
cu boltă peste portar, in plasă. 
Firesc !

— Al doilea...?
— V-am spus! In urma unei „țesături". Max (Naidin 

— n. n.), tare a jucat foarte bine, șutează spre poartă. Min
gea lovește bara, revine in teren, întâlnește un „spate" și ri
coșează in gol-. La -—0 altfel joci. Avind meciul în mină, 
cum s-ar zice, băieții se desfășoară, plimbă mingea și, deși 
nu s-ar putea spune că uită să se concentreze, primesc un 
gol. înscris de Soo. Suciu. cu toate că nu s-a întrebuințat 
la maximum, a avut cîteva intervenții reușite. La gol, în 
prima fază, a respins, dar luind o traiectorie ciudată, balo
nul s-a dus direct spre capul lui Soo...

—■ Da. dar ce ne facem cu mingile în tribună, despre 
care vorbea crainicul la radio ?

— Nu-i chiar așa! Cînd a afirmat acest lucru, in tri
bună s-a rîs. In semn de dezaprobare, cred eu. Ultimele 
minute, dar. cînd ești pus în situația de a fi egalat, după ce 
conduci cu 2—0, e normal să recurgi și la cîteva .artificii 
ieftine". Dar nu s-a abuzaL..

— In genera!, deci, echipa a „mers".
— Ca spectator, pot să spun că toți băieții merită feli

citări. Merită. S-a luptat mult, s-a făcut risipă de energie. 
Daeă-i „bateam" pe cei din Tg. Mureș Ia scor, acasă, eram 
pe primul loc. Așa-i ?

— Asa-i ! Dacă...

con-

Dacă primul gol, Cu care, recunosc, 
„pe tavă*, a fost fructul întâmplării, cel 

urmare a unei „lucrături" de toată frumu- 
Naidin, Peronescu, Libardi, Stoian — tre

golurile ? 
centrare-lrimitere, foarte 
înspre poarta gazdelor, 
cu un „Las-o !“ răspicat, 
creștetul, trimite balonul 

1—0. Băieții prinți aripi.

V. TEODORESCU

„CUPA ROMÂNIEI"
Minerul Teliuc

Știința Petroșani 3-2
Fină în minutul 83 ai parti- 

ț.dcj dmtre Minerul Teliuc și 
știința Petroșani, consumat du
minică in cadrul ..Cupei Ro- 

' mâniei", scorul era de 2—2 și 
că numai prelungi- 

hotărî calificarea u- 
alteia dintre echipe 
următoare. In acest

jse părea 
î rile vor
bcia sau 
Xd etapa 
minut. însă. Faur ezită să res
pingă o minge, Zăvâlaș inter
vine comițînd fault la margi
nea careului și arbitrul acordă 
lovitură liberă în favoarea gaz
delor. Mingea ajunge înalt în 
careu tânărul portar Boghean 
respinge și Covaci aduce vic
toria echipei sale. De fapt, jo
cul a fost pierdut la începutul 
partidei și nu la sfârșitul ei. 
Spun aceasta, gindindu-mă la 
fapt» că stude .'ii au fost 
foarte penelrabili în apărare, 
în minutul 32 fiind conduși cu 
2—0. Studenții au ocazii de a 
înscrie chiar de la început, dar 
le ratează copilărește, prima 
și cea mai mare fiind în min. 
3 cînd Bălăneanu nu poate 
fructifica o pasă ideală primită 
de la un coechipier. Este apoi 
rindul lui Dobrescu să greșeas-

că, în apărare, pentru ca ata
cantul centrai de la Teliuc, 
Covaci, să înscrie cel de-al doi
lea gol al echipei sale, primul 
fiind marcat de Marcu (fostul 
echipier al 
neni).

Studenții 
litate și în 
rul prin Bălăneanu, 
nalizează o frumoasă combina
ție între Făgaș și Ștefan. In 
repriza secundă, studenții joacă 
ceva mai bine și în min. 60 
Tismănaru egalează cu un șut 
puternic expediat din afara ca
reului. Egalitatea s-a menținut, 
după cum am spus, pînă în 
min. 83. cînd jucătorii de la 
Teliuc au înscris golul victo
riei. După acest gol, studenții 
au avut bune ocazij de a egala 
dar ele au fost ratate pe rînd 
de Făgaș, Grizca și Bălănea
nu. Știința a jucat în urmă
toarea alcătuire i Boghean — 
I'aur, Zăvălaș, Bumete, Do
brescu. Tismănaru, Grizea, Știr 
— Bălăneanu, Ștefan, Făgaș. 
A arbitrat corect I. Barbu din 
Ai ud.

studenților petroșă-

se trezesc la rea- 
min. 44 reduc sco- 

care fi-

Preparatorul Petrila — 
Minerul Lupeni 1-4

Meciul dintre Preparatorul 
Feti :1a și Minerul Lupeni s-a 
desfășurat in nota de dominare 
a echipei divizionare C. Mine- 
: ui Lupeni, care =>-a impus din 
primul minut, surclasîndu-și in 
imal partenera de întrecere cu 
4—1. Oaspeții au înscris pri
mul goi în minutul 7, prin Co- 
»ix»ază, care și-a făcut cu pri- 
soednfă datoria, dovedindu-se 
foarte laborios în tot cursul 
meciului, înscriind încă două 
iclurl tmin. 18 și min. 37). Cel 
^e-al patrulea gol al minerilor 
țal treilea în ordinea înscrie
rii), a foel realizat în min. 35, 
d‘ntF-0 fază inițială tot de Co- 
Iroazâ care, servindu-1 cu un 
„oatford* excelent pe Moldovan, 
i-a dat acestuia posibilitatea 
să Finalizeze spectaculos.

După pauză, jocu) a continua» 
tu o neașteptată revenire a ju
cătorilor petrileni, soldată cu 
taserierea unui gol în minutul 
SC de către Șereanu. Apoi par
tial a pierdut din spectaculo
zitate, echipele praclicmd în 
continuare un joc de slabă fac
tură tehnică, presărat cu cete

nesportive de ambele părți, 
sancționate prompt de către ar
bitru.

In repriza a doua, înaintarea 
minerilor n-a mai găsit posi
bilități de finalizare a acțiuni
lor întreprinse in direcția por
ții adverse, lipsa omului de gol 
fiind evidentă. La aceasta mai 
trebuie adăugată oboseala u- 
nor jucători oaspeți și îndeo
sebi a lui Cotroază. Legat de a- 
cest aspect, antrenorul echipei 
Minerul, Teodor Mihalache, ne-a 
adus la cunoștință transferarea 
jucătorului M. David din lotul 
de tineret-rezerve al Jiului Pe
troșani la echipa din LupeDi, 
sporind astfel potențialul ofen
siv al acestei formații.

învingătorii au aliniat urmă
toarea echipă ; Șarpe — Polgar, 
Arrrncnteanu, Kelemen, Gross 
— Șvedae (min. 51 Burdagiu), 
Fanailescu — Lucuța, Cotroază 
(min. 46 Mosony), Tugearu, Mol
dovan. Bun arbitrajul prestat 
de Virgil Tarla din Oțelul Roșu.

1. ȚABREA

Steagul roșu — F. G. Argeș 2—1
A.S.A. — ,U“ Cluj 1—0
Politehnica — Dinamo 0—1
Steaua — Farul 2—0
C.F.R. — Jiul 1—2
Crișu) — U.T.A. 1—2
S. G. Bacău — „U" Craiova 3—0
Rapid — Petrolul 2—0

—

CLASAMENTUL
1. Steagul roșu 3 2 1 0 7—3 5
2. Dinamo 3 2 1 0 6—3 5
3. S. G. Bacău 3 2 0 1 8—4 4
4. Steaua 3 1 2 0 5—3 4

5— 7. U.T.A. 3 1 2 0 4—3 4
5— 7. Jiul 3 1 2 0 2—1 4
5— 7. A.S.A. 3 1 2 0 1—0 4
8— 9. Rapid 3 1 1 1 4—3 3
8— 9. „U" Cluj 3 1 1 1 6—5 3

10. Politehnica 3 0 2 1 5—6 2
11. Farul 3 0 2 1 2—4 2

12—13. „U“ Craiova 3 0 2 1 3—6 2
12—13. F. C. Argeș 3 1 0 2 4—7 2

14. Petrolul 3 1 0 2 1—5 2
15. Crișul 3 0 1 2 1—3 1
16. C.F.R. 3 0 1 2 4—7 1

Etapa viitoare
Petrolul — S.C. Bacău; Jiul — Steaua; U.T.A. — A.S.A.;

F. G. Argeș — C.F.R.; „U" Craiova — Politehnica; Rapid
— Dinamo; Farul — Steagul roșu; „U" Cluj — Crișul.

Tir cu arcul

Parîngul 
Petroșani 

pe 
locul V

Capitala a găzduit in zilele 
de 3, 4 și 5 septembrie a. e. 
finala campionul'Hui republican 
de seniori Ia tir cu arcul. Și-ou 
disputat întâietatea cei mai buni 
sportivi din orașe cu bogată 
activitate în această ramură 
sportivă Orașul Petroșani a fosi 
reprezentat de o echipă a A.S. 
Parîngul din care nu a lipsit 
cunoscutul arcaș VasUe Tămaș. 
In ciuda lipsei de material co
respunzător pentru asemenea 
competiții, trăgătorii pelroșă- 
ncni au reușit să aibă o com
portare destul de bună, cuce
rind o medalie de bronz, prin 
Vasile Tămaș. la proba 2X30 
arc „standard" și locui 5 pe 
echipe din cele 9 formații par
ticipante.

B. STAI CU

MECI FRUMOS, SCOR EGAL :

Știința Petroșani - C.S.M. Reșița 15-15
Un public numeros și entu

ziast a urmărit duminică întâl
nirea dintre echipele Știința 
Petroșani și G.S.M. Reșița, care 
a inaugurat la Petroșani noua 
ediție a campionatului diviziei 
B de handbal masculin. Era, 
am putea spune, un meci al 
ambițiilor. In urmă cu doi ani, 
această întâlnire, consumată toi 
la Petroșani, fusese decisivă 
pentru cele două formații.

Confruntarea de pe dreptun
ghiul de zgură roșie de la sta
dionul Jiu) a fost dinamică, 
spectaculoasă. Localnicii au în
ceput bine și au terminat pri
ma repriză cu un avantaj de 
trei goluri : 9—6. „Șaptele" de 
bază al Științei — Bocănici, 
Lupui, Cioară. Ion Constantin, 
Mastici, Cosma și Popovici — 
a acționat cu dezinvoltură, și-a

prins deseori adversarul des
coperit și a punctat cu sigu
ranță prin Cioară 3, Popovici 
3. Lupui 2 și Cosma. In a- 
ceaslă parte a întâlnirii, local
nicii au beneficiat de două lo
vituri de la 7 metri (ambele

transformate impecabil de Lu
pui), a trimis de două ori ba
lonul în bară (prin Cosma și 
Lupui), a inițiat multe acțiuni 
spectaculoase, oprite de 32 de 
ori prin fault de către adver
sari. Rașițenij au jucat și ei 
bine, au înscris 6 goluri (au
tori : Schena 3, Rotko 2 și 
Reichel), au avut o bară, o eli
minare de 2 minute (Krubl) și

RUGBI

trei lovituri de la 7 metri (două 
transformate de Schena și 
Reiehel, una ratată de Schena), 
evoluînd totuși sub valoarea lor 
obișnuită, sub nivelul preten
țiilor de promovare în divi
zia A.

Repriza a doua a fost mai a- 
gitaîă. Gazdele D-au mai păs
trat același ritm accelerat (in
suficienta pregătire fizică a u- 
ncr jucători și-a spus cuvântul), 
au comis o serie de greșeli de 
orientare tactică — atât în apă
rare cit și în atac —, cei doi 
portari (Bocănici și Loy) pri
mind goluri cu nepermisă u- 
șurință. Dacă Popovici și Cioa
ră, îndeosebi, și-au păstrat vi
vacitatea și au luptat pînă la 
epuizare, nu același lucru

Păcat de efortul vizibil depus de cițiva echipieri ai Științei ! 
Foto : V. IORDACHESCU

Campionii provinciei
' pe teren propriu!

Din nou cei mai înfocațî 
ai cincisprczecelui 

cotat ca cel 
valoros din provincie, 

s-au deplasat la Lonea, pen
tru a-și urinării favoriții, în 
compania Politehnicii Iași. 
Este aproape sigur că nici 
unu) dintre aceia care au 
sacrificat frumoasa diminea
ță de început de septembrie 
nu au contat pe o eventuală 
surpriză neplăcută. Dar ieșe
nii abordînd jocu] cu mult 
curaj, au insistat dc la în
ceput, in mod vizibil, pentru 
un rezultat de egalitate. A- 
tunci însă cînd se așteptau 
mai puțin la realizarea aces
tui minim deziderat, o gra
vă eroare comisă de defen
siva studenților mineri le 
permite înscrierea unui eseu 
extrem de prețios, egal în 
cele din urmă cu o nespe
rată victorie. Și, de ce nu am 
spune-o, totuși meritată, pri
vind prin prisma curajului 
cu care echipa moldoveană 
a abordat întâlnirea in mod 
specia) după ce a luat con
ducerea in minutul 50.

Ce a fost pînă în acel mi
nut ? Un „debut" în care 
nici una din combatante nu 
s-a lansat mai incisiv spre 
buturile adversarului. Dc abia 
în min. 9 internaționalul Di
nu inițiază o acțiune mai pe
riculoasă, nefructificală însă 
datorită impreciziei în șut a 
lui Fălcușanu. In continuare.

Petroșani se instalea- 
terenul oaspeților, se

Știința
ză în ...
descurcă foarte biDe pe îna
intare, cîștigă toate baloanele 
în puzderia de „grămezi" dic
tate de conducătorul jocului, 
culege prin Constantin și Mo- 
romete toate „tușele" și... 
cam alit. Scăpați de .barie
ra" psihologică, elevii antre
norului Drobotă, excelent con
duși de pe margine. încearcă 
din ce în ce mai des in
cursiuni înspre buturile celor 
din Petroșani. In urra< 
asemenea 
să culce 
de țintă 
Ciliodaru 
o cursă lungă a acestui; 
stopată de Dragoș, deși po
sibilitate exista și Știința 0 
— Politehnica 4. încercarea 
de transformare este ratată 
de Cihodaru. Din acest mo
ment Știința se lansează or
bește în ofensivă dar o mare 
ocazie de a înscrie o au tot 
oaspeții în min. 70. Peste 7 
minute, Moromete, ce) mai 
bun de pe teren, inițiază o 
acțiune splendidă a cărei fi
nalizare este ratată de Truță.

S-au evidențiat Pândele, 
Dorin, I’opa și Cihodaru de 
la învingători, Moromete, 
Dinu, Constantin și Roșea de 
la învinși. Corect arbitrajul 
prestat de bucureșteanul 
Rene Chiriae.

a unor 
încercări ei reușesc 
balonul în terenul 
advers (min. 50). 

îl „vede" pe Popa. --- x _ -------ne_

Nicolae LOBONȚ

se 
poate spune despre Mastici și 
Lupui. de pildă. Jucători tineri 
și talentați, inalți și puternici, 
ei nu și-au pus în valoare în
tregul potențial de care sînt ca
pabili. au acționat fără convin
gere și orientare. Lupui ar a- 
vea poate scuza lipsei de pre
gătire, el aflîndu-se în perioa- 

staarului militar. 
Dan și Fancsaly 
la adevărata lor

da efectuării 
Nici Cosma 
n-au evoluat 
valoare, iar Chiriae ni s-a pă
rut în progres, dar nu destul 
de insistent. Reșițenii s-au 
menținut mai proaspeți, mai in
cisivi în atac, și au redus trep
tat diferența de scor. Ei au în
scris în această repriză 9 go
luri (două din lovituri de la 
7 metri), au mai trimis o dată 
balonul în bară, în timp ce 
localnicii n-au mai scuturat de- 
cît de 6 ori plasa porții ad
verse. Meciul s-a terminat în 
nota de dominare a oaspeților 
și de totală epuizare a gazde
lor. Scor fina] i 15—15.

Știința putea învinge. Cu mat 
multă dăruire din partea tu-

turor jucătorilor, cu o mai bu
nă orientare tactică și cu o?aa 
mult curaj în aruncările > la 
poartă, fără multele greșeli ale 
portarilor, studenții ar fj obți
nut © atât dc așteptată victo
rie. Este adevărat însă că me
ciul a fost greu, echipa din 
Reșița avind o valoare mai bu
nă decit cea din Petroșani. Dar 
acest prim meci al campiona
te'ui nc-a arătat și lucruri bu
ne. O echipă — Știința — cu 
jucători tineri și talentați, î nai ți 
și cu o bună detentă — Cioa
ra, Mastici, Lupui, Cosma, 
Fancsa>\ și chiar Iun Constan
tin—, dar care nu-și pun încă 
suficient in valoare aptitudi
nile. Așteptăm de la echipa 
Știința — și sin tem siguri că 
ne va oferi — meciuri mai 
bune și victorii în etapele Vi
itoare. începutul n-a fost, totuși, 
rău. Dimpotrivă — promițător. 
O problemă acută de rezolvai
— aceea a portarilor.

In meciul Știința Petroșani
— C.S.M. Reșița, cele mai mol
ie goluri:_ "
Cioară 5, Popovici, 
(toate din lovituri de la 7 
tri) pentru gazde de Sell 
(unul
(3 din 
tru oaspeți, 
bine cuplul 
din loan 
Bosch r» ne r.

au fost înscrise dc» 
’ 3. Lupui 3

me-
Jiena 5- 

din 7 metri) Reiche) 4
7 metri). Rotko 3 pen- 

A arbitrat foarte 
brașovean 
Dobre și

forma» 
Hore!

Li deschidere, echipa de fele 
a Școlii sportive Petroșani, ca
re activează în divizia Ș-oIară, 
a întâlnit pc omonima sa tfm 
Hunedoara. Elevele profesorului 
Ion Polifronie au cîștigat cu 
10—5, la capătul unui joc mai 
bun, mai combativ și mai e- 
ficace. A fost un util meci de 
verificare pentru ambele echi
pe în vederea reluării (la 12 
septembrie) a diviziei școlare.

Dumitru GHEONEA

Popice
CAMPIONII MUNICIPIULUI
In zilele de 4 și 5 septem

brie a. ’ 
Petrila 
ci pală 
blican 
popice 
participat formațiile campioane 
ale asociațiilor .sportive Jiul Pe
trila, Utilajul Petroșani și Mi
nerul Vulcan. Familiarizați cu 
propria bază sportivă, petrilenii 
au reușit să cîștige patru titluri 
de campioni municipali prin

C., arena de popice din 
a găzduit etapa muni- 
a campionatului repu- 
individual și perechi la 
— juniori și seniori. Au

Ioan Torok, Eugen Ghirciș, Mi- 
liai Preda și Victor Miclea.

Iată cele mai bune rezuhale 
înregistrate în etapa municipa
lă : Victor Miclea — 780 p.d.; 
Mihai Preda — 777 p.d : Ioan 
Torok — 879 p.d.; Eugen Ghir
ciș — 815 p.d , toți de la Jiul 
Petrila (primii doi sînt juniori). 
La senioare, Elisabeta Bloc de 
la Minerul Vulcan ,,a concu
rat" singură, realizând 365 p.d.

Staicu BALOI

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
Minerul Uricani —
Gloria Hațeg 3-0

După 3 ani, publicul uri- 
cănean și-a făcut din ncu 
prezența la stadionul din lo
calitate pentru a urmăr’ jo
curile echipei favorite — Mi
nerul. La prima sa apariție 
din actualul campionat ju
dețean, pe teren propriu, e- 
chipa din Uricani a reușit 
o frumoasă victorie în fața 
Gloriei Hațeg. Mijlocașii, în
deosebi. au muncit foarte 
mult, iar apărarea și-a făcut 
datoria, deși a fost lipsită de 
aportul a do' titulari (Cristea 
și Jianu I). In minutul 9, su
porterii echipei locale trec 
prin mari emoții. Ultimul a- 
părător al minerilor — U- 
drescu — este depășit, dar 
portarul Găti îi închide u®- 
gh’ul și înaintașul din Hațeg 
șutează în bară. Treptat, 
gazdele pun stăpânire pe joc 
și în minutele 19 și 24 Jianu 
II și Bușu ratează bune oca
zii de a înscrie. Primul gol 
Cade în min. 25 și este mar
cat de către tânărul atacant

Iacov. După marcarea gol’t- 
lui, uricănenii nu mai insis
tă, oaspeții revin in atac, 
în minutul 38 beneficiază de 
o lovitură liberă de la 25 
metri pe care portarul Găti 
o apără cu un reflex ulu tor. 
Prima repriză se încheie cu 
scorul de 1—0 în favoarea 
localnicilor.

In partea a doua a înlîlni- 
rii se joacă haotic, mai mult 
la mijlocul terenului, nici 
una din echipe nereușind 
faze mai frumoase. Totuși,1 
în min. 75, Bușu ridică sco
rul la 2—0 pentru echipa sa 
cu o frumoasă lovitură cu 
capul Ultimul goj al întâlni-’ 
r'i este de fapt un autogol 
și astfel partida se termin^ 
cu rezultatul de 3—O pentru^ 
Minerul Uricani. S-au evL 
dențiat Udrescu, Bodea și 
Iacov dc Ia gazde. Pop și 
Barboni de la oaspeți.

La juniori ! Minerul — 
Gloria 1—2.

Ilie COANDRAȘ

Energia Paroșenî — 
Constructorul Lupeni 4-2

Utilajul Petroșani — 
Minerul Aninoasa 2-1

Pe terenul de zgură din 
Vulcan, printre imenși nori 
de praf, s-a desfășurat du
minică dimineața întâlni
rea dintre Energia Paro- 
șenZ și Constructorul Lu
peni. In fața unui nu
măr redus de spectator: 
(datorită și căilor de acces 
întortocheate spre teren), 
cele două ech'pe au prestat 
un juc mulțumitor. Energe- 
ticienii atacă puternic din 
primele minute dar cei care 
deschid scorul sini construc
torii. Iji m'nutul 20, Gross 
șutează în poarta goală pe 
care Faur o părăsise neinspi
rat. Replica Energiei este 
promptă .și după numai 5 
minute Puică aduce egalarea. 
Spiritele se 'ncită. jocul de
vine mai dinamic și cu două 
minute înaintea încheierii 
primei reprize Petru Abra
ham mărește la 2—1 avanta
jul echipei Energia.

După pauză, constructorii 
beneficiază de o lovitură de 
la II metri, dar Sălăjan se 
grăbește și ratează. Mingea

este repusă în joc, cîteva 
.puse și Brăneț restabilește e- 
gal’talca; 2—2. Arbitrul j>e- 
troșănean Moraru face efor
turi pentru a slăpîni nervii 
jucătorilor, fiind ajutat de 
un singur tușier. al doilea 
— i rancisc Burna — lipsind 
de la teren din mol ve necu
noscute. E| reușește totuși 
să potolească nervii jucători
lor și partida decurge nor
mal. In minutul 75 al' întâl
nirii Puică aduce din nou 
avantajul echipei sale pen
tru ca peste numai’ 5 minute 
Deiak să stabilească scorul 
general al partidei : 4—2
pentru Energia Parușeni. Cu 
toate greșelile și ieșirile nes
portive ale unor jucători, me
ciul a plăcut totuși specta
torilor, remareîndu-se, in 
mod deoseb i, Taborschi, Tri
ed. Puică, Abraham de la 
gazde, Sălăjan și Șebeec de 
la oaspeți.

La juniori : Energia — 
Constructorul 0—3 (prin ne- 
prezentai e).

P. DARIE

Prima întâlnire a actualu
lui campionat județean de 
fotbal s-a disputat sîmbătă 
după-amiază pe terenul -lin 
Petrila și a opus formațiile 
Utilajul Petroșani și Mine
rul Aninoasa. Metal urgiștii 
intră hotărîți să facă un joc 
bun și să câștige, dar lucru
rile nu le prea merg. La în
drumarea antrenorului lor 
Nicolae Lazăr, jucătorii de 
la Utilajul temporizează jo
cul la mijlocul terenului și 
repriza se încheie cu un 
scor alb.

După pauză, minerii atacă 
din ce în ce mai insistent și 
în minutul 49 deschid scorul 
prin Gudacu. Profitând de u- 
lurala adversarilor, aninose- 
hii forțează, își creează alte 
cîteva bune ocazii de gol, 
dar Gudaeu și Ionică le ra
tează cu ușurință. Au loc 
cîteva altercații pe care însă 
arbitrul Ștefan Aron le sanc
ționează cu promptitudine.

Treptat elanul tinerilor de ia 
Utilajul își spune cuvîr.lui și 
in min. 83, Petre Mu iu ega
lează : I — I. încurajați de a- 
cesl gol, elevii lui Nicolae 
Lazăr insistă în continuare 
și cu două minute înainte de 
final înscriu golul victoriei 
prin același Mutu.

In general, jocul a fost de 
o bună factură tehnică, di
namic, exceptând unele ieșiri 
nesportive, care însă nu au 
influențat rezultatul. Cei mai 
buni jucători au fost Mu'.u, 
Munteanu, Prodan și Alb» 
de la învingători, Nicolae 
Constantin, Herlea și Nicolae 
Gheorghe de la învinși. A 
arbitrat foarte bine o briga
dă din Petroșani, avîndu-1 
la centru pe Ștefan Aron, iar 
la tușe pe Constantin Cîrciu- 
maru și Ștefan Raica.

La juniori : Utilajul — Mi
nerul 1—2.

R. VALEDI
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Conducerea
muncii

și îndrumarea 
educative

în rîndul tineretului
(Urmare din peg î)

g.-,r. . < iu tunu stc:ca o-
bcct ncus'.-iaie >: a fru
museților Vă Jiului, pentru 
vizitarea monumentelor și lo- 
cuf’ istorice dn țară. Aceste 

au ci atribuit • . dezvol
tai ca conșt! ;'Jc; socialiste a 
tinerilor, la educarea lor pa- 
triotică :. '‘.crea n n- - 
bi’.ității lor in murcă. Organ - 
zal U.T.C. se poate mind 
bunăoară, u tineri • .. loan 
K-raly. I . n Aprofiri:. ViOiel 
Laxfir, Mibai Maxim. Șteh i 
Rotaru. Ic; :- Ghcorghe. Ce 
stantin Chitoiu. tineri cu me
rite deosebite în produc:ie și 
viața obștească.

Analiza făcută a evidenția’, 
totodată. și deficiențele ce s-au 
manifestat în activitatea orga
nelor < organizațiilor de par'.ic 
de îndrumare a organ.rație' 
U.TC. cît și neajunsurile ce 
s-au manifestat în activitatea

organelor și organizațiilor 
U.i.C.. ’-rivind educarea mar-

să .: t '-.vretulu ras
tru. Acțiunile întreprinse de 
către orgar.iza.iile U.T.C. r.u se 
ridică la nivelul sarcinilor 
puse de conci.i'.e-ca partidului 
i fața tineretului. Nr>mero.se 

cazuri dc abateri de la dis
ciplină in producție, le orga-

■ . -.v .-mp-rl.,-. .-.ccc-res-
punzătoare m familie și socie- 
-. c. dovedesc serica-’O arențe 
in activitatea comitetului coor
donator U.T.C.. ■ c ' ilidor
U. T.C. Această afirmație, este 
•. onfirmatâ de către iov Paras-

hi-. Ru.su. Petru Lupa. C.heor- 
•Jie Bogdan. Dănuț Buhuși,
V. is’.le Buluc. Costache Gheor- 
ghe. Vaier Lupșa, Vasile 
Acatincâi. Ioan Moldovan, 
Aron Deak și alții care 
lună de lună fac nemotivate, 
nu respectă ordinele mi’.ȘtrJor. 
nu răspund la chemările orga
nizației.

Pentru îmbunătățirea muncii 
noastre de vi 'or, biroul comi
tetului de partid a si.ilUj mă
suri concrete, pe bază de res
ponsabilități și ternr. ne. măsuri 
ce au menirea să ducă H 
schimbarea atitudinii unor 
ncri față de muncă, combate
rea tendințelor de via’ă ușoară, 
cultivarea in rîndul tineretu
lui nostru a dragostei față de 
muncă, a grijii pentru apăr, ca 
avutului obștesc.

Sînlcm hotărili să nu precu
pețim nici un efort pentru tra
ducerea în viață a re < -c' r 
hotărîni ale partidului Arii 
privind educarea mnrxic-leni- 
nistă a membrilor de partid, a 
tuturor salariaților, mai ales a 
celor tineri, conștienți fi nd că 
numai prin ridicarea conștiin
ței sociale a fiecărui membrii 
al colectivului vom reuși să ne 
achităm cu cinste de sanmile 
ce ne revin.

MARII 7 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și tctualilăți: 7.00 R idiojurn-.ii: 
8.0“ Sumarul presei: 8.08 Ma
tineu muzicai; 8,30 1 i micro
fon, melodia preferată- 9.00 Bu
letin de știri; 9.03 micro
fon, melodia preferată: 9,30 
Atlas ullural: 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Itinerai folcloric 
muzical: 10,?.u Șuti Răspun
deți ! 10,45 Selecțiuni din o- 
percla „Văduva veselă- dc Le- 
har; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Șlagăre; 11.15 Revista ecuno-

miră; 11,40 Cintâm a patriei 
mărire: 12,00 Discul zilei; 12,10 
Din înregistrările lui Fecdor 
Șaliapin; 12.30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13.00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană: 13,27 
Cântecul e pretutindeni: 14,00 
Ccmpozitorul ■ .îptămînii: 14.30 
Doine, cîntece și jocuri popu- 
îare; 15.00 Buletin dc știri; 
15.05 Opereta ..Casa cu trei 
fete' <je Scimbert-Berte: î'.OO 
Radiojurnal; 16.15 Prelucrări co
rale: 16.38 Muzică ușoară: 16,50 
Publicitate radio: 17.00 Radîo- 
ocizlopedie pentru tineret;

17.30 Concert de muzică popu- 
tera; 18.00 Orele scrii; 20,00 
Tableta de scară; 20.05 Zece 
melodii preferate: 20.40 Cîntă 
I ucreția Ciobanii: 20,55 Ș'ilnța 
.'a zi: 21,00 Revista șla țârelor;
21.30 Bijuterii muzicale: 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Conce ’ de 
szxară: 22.55 Moment poetic; 
23,00 Concert dc seară (conAi- 
nuare): 24.00 Buletin de știri? 
0.0 —6.00 Estrada nocturnă

105 ani TV
MARȚI 7 SEPTEMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii.
18..3O Toate pin/ele sus! — 

emisiune pentru pio
nieri.

18.55 Recitalul pianistului 
Ghcorghe Halmoș.

19,10 Breviar juridic.

19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de scară.
20.00 Reflector : ..Chiriași spe

culanți".
20,15 Seară de teatru : „Trei 

generații" de Lucia De
metrius.

de la nașterea
lui

GEORGE COȘBUC

22,05 .Mîndre-S lunile la noi" 
— cîntece și jocuri 
populare.

22,15 Oameni și fapte.
22,30 Umor și muzică.
23,00 Telejurnalul dc noapte.

li or
ii ruta
i me

nu ine 
Geor-

La 8 septembrie se împli
nesc 105 ani de cir.d in ți
nuturile năsăudene, la 
dou s-a născut cel care 
să devină succesorul 
diat în seria marilor 
ale literaturii noastre, 
ge Coșbuc.

Mai întîi a învățat primele 
slove de la dascălul Tănăsu- 
că, trecind apoi la școala 
primară din Telciu iar de a- 
colo la liceul din Năsăud. A- 
ioi găsește viitorul poet un 
climat favorabil 
adevăratului său 
cietatea de lectură 
mana rediviva".
in 1870.
în care ti nărui Coșbuc avea 
să-și urzească cele dinții ver
suri pe care le publică 
.Muza Someșeanâ".

Scăpat dc pe băncile liceu
lui trece un an -Și jumătate 
la facultatea de filozofie din 
cadrul universității din Cluj, 
iar de aici la Tribuna din Si
biu, unde în cei trei ani și 
mai bine talentul său dă la 
iveală o parte 
sale precum și o 
vești în versuri.

La fel ca alți 
deleni, plin de visuri și 
armonii, pătruns în toate 
brele de cintecul mare al 
porului său. și el trece mun
ții, stabilindu-se la București, 
unde avea să rămînă pînă 
la sfîrșitul vieții.

Bun cunoscător al 
populare, iubitor de basme 
și pitoresc, cu o fecundă ima
ginație și cu ochii ir.fipți în 

, nemărginire. George Coșbuc 
s-a înfășurat de la început 
in vraja argintată a folcloru
lui nostru.

Originea lui intr-o vatră 
unde se păstrau basme de 
veacuri, versuri străvechi cu 
toată savoarea lor originală, 
l-au ajutat să plece pe un 

1 drum stropit cu pulbere de 
stele și visuri fugare, dînd 
naștere unei poezii turnate 
în noi forme artistice, .supe
rioare. .Așa cum el însuși ne 
spune, poetul s-a gîndit la o 
mare epopee națională, 
vîrsta cînd alți poeți abia 
sează să-și închege treptat un 
univers propriu. Desigur 
întrecînd puterile unui sin
gur om, epopeea proiectată 
cu atîta forță vizionară 
s-a închegat niciodată, 
părțile care ne-au rămas 
ca dovedesc o înzestrare 
pabilă pentru asemenea 
tezan ță.

El intră in literatura noas
tră națională ta o diminea
ță însorită, acompaniată de 
cîntece de ciocârlii. aducînd 
aerul sănătos al plaiurilor 
care a avut darul să înviore- 

1 /e sufletul național. Balade- 
1 le și idilele lui Coșbuc, ho

rele sau zborul unei glume 
evocă flăcăii și felele din sa
tele pământului transilvă
nean. In versuri limpezi, 
t irgâtoare, sprintene ca pî- 
.-aiele munților, poetul ciută 
-bu- urla vieții. Poemele sale 
sociale sint adevărate sunete 
dc trimbiță.

In 1926 celălalt mare scri- 
1 itor ardelean, Liviu Rebrea- 
' au. referindu-se la opera lui 
' Coșbuc arăta: „Venind cu 
' sufletul plin și neprihănit a 
' da: o întorsătură nouă versu- 

? lui poeziei românești. Sănâta- 
[ tea rȚiubeiantă din versurile 
? Iui su oprit valul de morbî- 
, dețe sentimentală în care că- 
, z-iseră epigonii lui Eminescu. 
» Opera lui e atît de persona-

> iă, încîi n-a putut face școa-
> lă. Rimele, ritmul. < uloarea, 
i fcvrza poeziei iui Coșbuc smt 
i util de specifice. Incit exclud 
i posibilitatea imitației*.
' Cu avrntu! tinereții înfri-

* g urate, tînărul poet, la nu-
* mai douăzeci și 'Stiva de ani.

dezvoltării 
talent. So- 
-Virtus re
constituită 

facilitează climatul

în

din poeziile 
serie de po-

cârturari ar-
de 
fi- 

po-

artei

la
vi

ă

nu 
dar 
din 
ca- 
cu-

încărcat de vraja basmelor, 
s-a ias.il prins de imagina
ția populară, s-a plimbat în 
..patru margini de pâmînt", 
a scormonit in 
lor pc împărați 
„ofeți. crăiese, și 
turnînd in versuri cea 
frumoasă creație epică a 
noastră — .Nunta Zamfirei-, 
care, la timpul potrivit. a 
fost remarcată de Titu Maio- 
rcscu, consacrind gloria lite
rară a poetului.

Din primul volum de poe
zii „Balade și idile“, ca Și 
din celelalte — „Eire de tort", 
..Din ziarul unui Pierde-va- 
ră‘ și „Cintece de vitejie- — 
se desprinde a .‘a înlănțui
re programatică, ca o mono
grafie, în care s-ur putea re
constitui viata poporului nos
tru în toate ipostazele ei.

Poezia lui Coșbuc, aseme
nea unei harfe eoliane, cîntă 
pe o claviatură largă, care 
se înfrățește cu cîntecuj na
turii. In concepția poetului, 
natura are o semnificație 
specială. F.s constituie un i- 
mens cadru în care omul își 
desfășoară activitatea. Fieca
re anotimp își succede prodi
gioasele bogății stropite cu 
pulbere de aur. Ea constitu
ie o îmbinare de forțe as
cunse. o înmănunchere de e- 
nergii active în care viața 
pulsează necontenit. Peisaje, 
icoane răzlețe, detalii intime 
se succed ca intr-un caleido- 
' >p. .Apropierea dintre om 
și natură ii face să se con
funde. marețiile naturii se 
personifică luînd înfățișări de 
ființe rustice, sănătoase, co
municative. Astfel, seara e a- 
semănată cu o fată, vîntul 
cu un holtei șiret, vara cu o 
femeie robustă ele.

La această nesfirșită horă 
a naturii se inșiruie oamenii 
uvincioși, glumeți. iubitori 

de snoave, știutori de dreptul 
lor și amenințători cînd ne
dreptatea le-a umplut paha- 

.Aceștia sint țăranii pe 
Coșbuc ni-î prezintă ve
de la muncă hăulind, 

iubesc -și cîntă. dar tare 
bat și duc războiul

Șantierul
(Urmare din pag. 1) 

nă totul. înseamnă satisfacții, 
înseamnă prilej dc manifes
tare a bărbăției și curaju
lui*.

De aceeași părere este s: 
tînărul șef de brigadă lulică 
Varga : „Unii susțin câ șan
tierul înseamnă munră în 
condiții atmosferice necores
punzătoare. Este adevărat, 
fie ploaie, vînt, ger sau arși

ță, noi trebuie să ne facem 
datoria. Or. fără cele amin
tite dc tovarășul Ciobeseu nu 
putem duce la îndeplinire 
misiunea de a construi pen
tru oameni. Sper ca împre
ună cu brigada De care o 
conduc să dau permanent 
răspuns faptic întrebării ce 
înseamnă șantierul centm 
dv. ?*.

Pe unu] din aceia care au 
'.rasat primele coordonate ale 
Vulcanului renăscut l-am în- 
tîlnit în același oraș în care

venise cu 20 de ani în urmă. 
Este vorba de Vasile Sum- 
lanski, șeful unei echipe care 
produce betonul și mortarul 
necesar ]a cimentarea m >no- 
ljlicâ a clădirilor. Pentru el 
șantierul înseamnă muncă, 
înseamnă viață. „Este tot 
ceea ce îmi poate fi mai 
drag" — afirma cu sinceri
tate Vasile Sumlanski.

Cuvinte simple, edificatoa
re asupra dragostei cu care 
își exercită meseria acești fii 
ai șantierului.

FILM
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Iubire (6—8 septem
brie): Republica : Los Taran- 
tos (6—li septembrie): LO- 
NEA — Minerul : Adelheid 
(G—8 septembrie): VULCAN : 
Baladă din llevsursk (6—3 
septembrie); LUPENI — 
Muncitoresc: Cei cinci din 
cer (7—8 septembrie).

*

anunță
Cumpărătorii că, în magazinele de confecții 

din Valea Jiului, se găsește un bogat sortiment 
de uniforme școlare. De asemenea, în chioșcu
rile sale se pot găsi rechizite școlare.

Procurați-vă din timp cele necesare, pentru 
evitarea aglomerației din ultimele zile dinaintea 
începerii anului școlar ’

meleagurile 
și feți-lo- 
„ghinărar;” 

mai

cînd

toate 
reu
se m-

rul.
< a re 
nind 
care 
se și
patria o cere.

Urmărind poporul în 
ipostazele lui, Coșbuc a 
șil să deslege anumite
• .ficații istorice, filozofice și 
sociale dînd la iveală mari 
adevăruri pe care le-a 
truchipat in anumite ] 
printre care, în acest 
cea mai semnificativă 
„Doina-, socotită, pe 
cuvînt, o cîntare a cîn țărilor 
poporului nostru din totdea
una. Pășind 
insă, Coșbuc 
mai un poet 
țară. Pe cît 
sentimentele 
dă-, 
îndreptățite, 
„Noi vrem pâmînt !“ Acestea 
onstituie două extreme ale 

aceleiași strune coșbueiene 
intre care vibrează gamele 
sufletului popular. Acele zgu
duitoare note din „Noi vrem 
pământ !- au răzbătut departe, 
chiar peste fruntariile țării, 
spre inimile tuturor oropsi- 
ților și nedreptățiților.

Astăzi, poeziile lui se tipă
resc intr-un tiraj mare și nu 
e col’ de țară unde acestea 
să nu fie 
nerațiile 
ale. Prin 
ties, prin 
ta tea lor 
rămâne veșnic, iar poetul va 
rămâne pentru totdeauna în 
amintirea poporului nostru, 
pentru că el însuși s-a consi
derat o părticică a sufletu
lui acestui popor.

în-
poeziî 

sens, 
este 

drept

mereu înainte, 
n-a rămas nu- 

al idilelor de la 
de gingașe sînt 
din ..La oglin- 

pe atât de cumplite, dar 
sini cele din

gustate de toate ge- 
și categoriile soci- 
frăgezimea inspira- 
sonorilatca și clari- 
versurite sale vor

Prof. Ion FRAGILA

(Urmare din pag. 1)

etc.) murdăresc artera princi
pală și distrug prin supratona- 
jul lor conductele de apă, as
faltul și alte lucrări de înfru
musețare. De aceea este absolut 
necesar să se urgenteze execu
tarea unei bretele de tranzit 
prin spatele liniei ferate care 
să descongestioneze traficul ru
tier in zona centrală a orașu
lui. Pentru a răspunde și mai 
direct la problemele legate de 
ținuta civilizată a Petroșaniului 
cred că soluția cea mai optmă 
ar fi să se pună in actualitate 
reconstrucția centrului. A- 
tunci și cerințele funcționale, 
utilitare și estetice se vor con
juga mai bine cu igiena și cu
rățenia localității. Desigur câ a- 
sigurarea unui standard cores
punzător de igienă și curățenie 
într-un centru cum este Petro
șani ul implică și concentrarea 
fondurilor bugetare pentru rea
lizarea unor lucrări mari care 
să aibă utilitate și să contribuie 
la creșterea gradului estetic al 
orașului, constituind în același 
timp și un clement de compa
rație cu ceea ce a existat sau 
nu, înainte. Acest lucru presu
pune întrebuințarea judicioasă 
a fondurilor bugetare și în pri
mul rînd să nu se admită fărî- 
mițarea lor pentru lucrări mi
nore. fără funcționalitate in 
timp. La menținerea < urâ
țeniei orașului trebuie să 
contribuie toate întreprin
derile și unitățile econo
mice deoarece, așa cum s-a ob
servat pînă acum, «cesiea nu 
și-au conjugat toate eforturile 
cu ale noastre pentru a păstra 
lucrările bune realizate.

Tov. Dr. OVID1U FRAȚII.A. 
directorul I-aboratorului de 
epidemiologie din udrul Poli
clinicii teritoriale dc stal : .Es
te adevărat că la ora actuală 
igiena și curățenia municipiului 
nostru este mai bună, dar nu
mai în zonele centrale. Cu toa
te acestea unele lo. alilăți din 
Valea Jiului ca Petri'a și Lu- 
peni stau mai slab din punct 
de vedere al salubrității, dova
dă și numărul mare de sanc
țiuni aplicate .șefilor de sectoa
re din aceste centre. Trebuie 
să arătăm cu țoală sincerita
tea și răspunderea că zonele pe
riferice ale municipiului, așa-nu- 
milele colonii, sint mereu ne
glijate de seivjciul de salubri
tate al I.G.C. Petreșanl Iată de 
exemplu la Vulcan, străzile T. 
Vladimirescu, Teiului, Primăve
rii, G. Barițiu, ș.m.a. nu bene
ficiază de ridicarea gunoiului 
menajer decit o singură dată la 
2—3 luni, iar vidanjarea la 
7—8 luni. Deși există un grafic 
;•! operațiunilor de salubrizare 
acesta nu se respectă. In ora
șul Lupeni, strada Avram lan- 
cu nu a fost de multe luni cu

rățată. la fel uncie străzi din 
Petroșani. La Pelrîla în cartie
rul 7 Noiembrie, blocurile cu 
sobe nu sini cuprinse în asoci
ația de locatari pentru rezol
varea problemelor gospodărești, 
eunoiul se depozitează direct 
pe sol fiindcă nu există recipi
ent : în cartierul M. Eminescu 
(Lonea) măturatul și curățatul 
străzilor nu se execută pe* mo
tiv că nu a fost cuprins în con
tractul de salubrizare. Dar chiar
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în -entrul de reședință a muni
cipalității, I.G.C. nu execuți 
spălatul străzilor, cel puțin dc 
două ori pe săptămînă, așa cum 
prevăd normele legale in vigoa
re. Piețele alimentare nu sint 
la nivelul cerințelor dc igienă 
și curățenie : piața din Vulcan 
este sub orice critică din punct 
de vedere al salubrizării. Cred 
câ serviciul de gospodă
rie comunală și looalivă are o 
vină în această direc
ție pentru că nu apli
că hotărârea nr. 7/1969 și 
măsurile luate dc comitetul e- 
xecutiv. întreprinderile care 
execută anu-mite lucrări de re
parații nu transportă resturile 
de materiale (moloz, cărămidă) 
cum se întâlnesc și la ora actu
ală dc exemplu, in curtea re
staurantului „TIC-TAC- și a 
cofetăriei „Favorit- din Petro
șani. De luni de zile T..A.P.L. 
nu a luat măsuri ix-nlru trans
portarea lor. La fel pro eden ă 
și I.G.L. și I.G.C. Petroșani ca
re nu transportă la timp zgura 
de la centralele termice și gu
noiul menajer de la punctele 
gospodărești. Alte întreprinderi 
ca O.P.T. S.D.E.E. nu mai aco- 
p: ră șanțurile și spărturile ce 
le fac pe străzi și trotuare ; 
T.C.M.M. — T.C.H. și C.C.P. pe 
lingă faptul că murdăres- și 
distrug străzile nu-și îngrijesc 
corespunzător zonele ce le a- 
parțin. Lipsa recipienților la u-

nilâț.ile economice, comerciale 
și instituții face ca igiena .și 
curățenia să nu fie la înălți
mea cerințelor. La toate acestea 
sc adaugă o slabă preocupare 
pe linia educației cetățenești din 
partea tuturor factorilor răspun
zători. Nici organele de miliție 
nu-și fac datoria în acesi sens. 
Sectoriștii tratează cu prea ma
re indiferență cazurile întâlnite 
pe teren (vînzarca semințelor, 
armearea gunoaielor, distruge
rea zonelor verzi ele.). Labo
ratorul nostru de epidemiologie 
nu Ic poate rezolva pe toate. 
D.e aceea este necesar ca fie
care vă:can la locul său de 
muncă să-și facă datoria pe 
linia salubrității orașului. Or
ganele însărcinate cu aplicarea 
măsurilor de igienă șj cură
țenie să nu facă nici un rabat 
de la exigență ’ Există legi, in
strucțiuni și planuri de măsuri, 
deci să le aplicăm ! Cetățenii 
să considere orașul ca pe pro
pria lor casă !'

In urma acestor opinii se 
impune o sintetizare a direc
țiilor spre care trebuie să se 
concentreze eforturile tuturor 
pentru ca I’etrosaniul să ajun
gă și să se mențină la un stan
dard de igienă și curățenie co
respunzător nivelului de civi
lizație și urbanizare actuală. In 
primul rînd este necesară sta
bilirea unor relații organizato
rice Și operative intre servi
ciile publice și celelalte între
prinderi și unități economice 
chemate să contribuie la crea
rea unui mediu favorabil de sa
lubritate, la care să se adauge 
un substanțial aport din partea 
organelor inspecției de stat și 
a tuturor factorilor educațio
nali începind cu familia și 
școala pînă la deputați și con
ducerile administrative ale tu
turor instituțiilor dc pe raza 
municipiului. In al doilea rînd. 
Se impune îmbinarea măsurilor 
de sancționare avind o pronun
țată valoare educativă, cu re
zolvarea in permanență a pro
blemelor gospodărești pe care 
le ridică cetățenii. Toate a- 
cestea fiind grefate pe mate
rializarea inițială a proiectelor 
de sistematizare a orașului. 
Orice deficiență ivită in acti
vitatea serviciilor sociale se 
răsfrînge negativ asupra parti
cipării masive a cetățenilor la 
acțiunile de înfrumusețare și 
gospodărire a municipiului. Iar 
fără concursul larg și partici
parea însuflețită a tuturor lo
cuitorilor nu se poate menți
ne igiena și curățenia unui cen
tru industrial ca Petroșaniul. 
Igiena și curățenia orașului este 
o problemă care ne privește 
pe toți și nimănui nu ii este 
admis să o ignore.
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© Muncitori calificați in meseriile:

— lăcătuș mecanic ;
— electrician; 1
— sudor; ■
— mecanic locomotivă Diesel hidraulic;
— ajutor mecanic Diesel hidraulic;
— șefi manevră
G Salarizare : conform II.C.M. 914/1968. n

♦ Muncilor! pentru calificarea prin cursuri cu scoatere 
<le la locul de munca in meseriile:

— cupforar ciment;
— zidar șamofor;
— lăcătuș mecanic;
— electrician;
— sudor;
— miner
Drepturile cursanților se acordă conform H.C.M. 2 11*5/1969.
Informați» suplimentare — zilnic intre orele 7—15 la sediul C.M.C. Tg. Jiu. telefon

2882, 1455, interior 212 și 227.
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MESAJUL
adresat de președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, participanfilor 
la cel de-aî XlV-iea Congres 

International de studii bizantine
'Urmare din pag. 1) 

civilizației sint masele popu
lare. câ popoarele sint făuri
toarele istoriei. Acest adevăr 
incontestabil impune contem
poranilor sâ-și consacre in 
permanență eforturile creării 
condițiilor care sâ permită 
fiecărui popor să-și exercite 
Pe deplin și in mod nestin
gherit dreptul sacru de a-și 
hotărî singur soarta. Viața, 
desfășurarea istorică a eve
nimentelor a arătat că poli
tica de oprimare a popoare
lor, spolierea colonialistă, do
minația imperialistă au putut 
iniirzia progresul unor comu
nități umane, au produs mari 
dauue civilizației, dar n-au 
izbutit să oprească in loc 
procesul ireversibil de afir
mare a voinței popoarelor de 
a trăi libere și independente, 
de a se dezvolta de sine stă
tător, ca națiuni suverane; 
marile imperii s-au prăbușit, 
iar pe ruinele lor au apărut 
zeci și zeci de noi state in
dependente, ale căror popoa
re își afirmă puternic hotă- 
rirea de a înainta neabătut 
pe calea emancipării sociale 
și naționale, a progresului 
material și social. Acesta este 
tabloul dominant al epocii 
noastre, epocă in care se im
pune cu putere voința po
poarelor de a-și făuri in mod 
conștient propria istorie, de 
a fi deplin stăpine pe prezen
tul și x iitorul lor. de a parti
cipa, cu toată forța geniului 
lor creator, la dezvoltarea ci
vilizației universale. Ia îm
bogățirea patrimoniului de 
valori materiale și spirituale 
ale omenirii.

Domeniul dumneavoastră de 
activitate, stimați participant 
la congres, este cercetarea 
trecutului acestei părți a lu
mii asupra căreia și-a exerci
tat influența străvechea cul
tură și civilizație bizantină. 
Studiul capitolului istoriei u- 
niversale de care vă ocu
pați pune in evidență inter
dependența și legăturile strin- 
se care au existat de-a lun
gul secolelor intre popoarele 
care trăiesc pe aceste me
leaguri; viața a ridicat întot
deauna in fața lor cu impe- 
riozitate necesitatea de a con
viețui pașnic, de a Se cunoaș
te și conlucra strîns pentru 
afirmarea ființei lor națio
nale, pentru apărarea intere
selor vitale împotriva domi
nației străine. întotdeauna 
marile imperii au încercat 
să dezbine aceste popoare, 
să stimuleze și să perpetueze 
conflicte — reale sau inven
tate — pentru a le putea 
domina și stăpîni mai ușor, 
învățămintele istoriei arată 
însă că numai atunci cînd 
au acționat unite, aceste po
poare au putut obține vic
toria, au putut avansa pe ca
lea progresului, a eliberării 
naționale și sociale.

In această parte a lumii 
există tradiția unor relații de 
bună vecinătate, de convie
țuire pașnică de sprijin și 

întrajutorare reciprocă între 
popoare. România acționează, 
prin politica sa. pentru cul
tivarea și dezvoltarea acestor 
tradiții, pentru întărirea con
tinuă a prieteniei și colabo
rării dintre toate popoarele 
care trăiesc in zona balca
nică, ca și dintre toate na
țiunile lumii. Poporul ro
mân. guvernul țării noastre 
militează cu hotărirc ca Bal
canii să devină o regiune a 
păcii și colaborării intre po
poare. a bunei vecinătăți, o 
zonă fără arme atomice. în
făptuirea acestor țeluri co
respunde atit intereselor po
poarelor din regiune, cit și 
intereselor destinderii și se
curității in Europa care, du
pă cum se știe, este conti
nentul de unde s-au declan
șat in secolul nostru două 
războaie mondiale, dintre care 
primul a izbucnit chiar in 
Balcani.

Dumneavoastră, ca oameni 
de știință, competenți cunos
cători ai istoriei care înțele
geți cerințele dezvoltării so
ciale, puteți da o contribu
ție de seamă, prin lucrările 
și întreaga dumneavoastră 
activitate soctal-politică. Ia 
cauza cunoașterii, apropierii 
și colaborării atit intre po
poarele ce s-au împărtășit 
tle-a lungul timpurilor din te
zaurul civilizației și culturii 
bizantine, cît și intre toate 
popoarele lumii. Dezvoltarea 
conlucrării largi, atit pe ta
rimul cunoașterii științifice, 
al creației spirituale, in sfera 
vieții materiale, a economie: 
și tehnicii moderne, cit și in 
lupta internațională pentru 
progres social și pace, este 
o cauză nobilă in slujba că
reia savanții de pretutindeni 
sint chemați să militeze cu 
ardoare, slujind prin aceasta 
idealurile cele mai nobile ale 
umanității, cauza libertății și 
fericirii omului pe pămînt.

îmi exprim convingerea că 
Congresul dumneavoastră, la 
care participă eminenți oa
meni de știință din peste 30 
de țări ale lumii, va contri
bui, prin lucrările sale — duse 
în spiritul respectului față 
de adevărul istoric, ai obiec
tivitătii științifice, al răspun
derii față de popoare — la 
realizarea țelurilor mărețe ale 
păcii și colaborării. Ia cauza 
destinderii și securității in 
Balcani și in Europa, la însă
nătoșirea climatului interna
țional.

Crez succes deplin lucră
rilor Congresului și doresc ca 
această largă reuniune să se 
înscrie ca un eveniment de 
seamă al vieții științifice și 
culturale, ca un nou și valo
ros aport la dezvoltarea con
lucrării fructuoase dintre sa
vanții și cercetătorii de pre
tutindeni, pentru înfăptuirea 
dezideratelor de progres, pace 
și bunăstare ale popoarelor 
lumii.

Vă urez tuturor succese cit 
mai mari in activitatea dum
neavoastră, multă sănătate și 
fericire !

Steaqu/ roșu tZS-iVS

VIZITA DELEGAȚIEI P.C.R. ÎN TANZANIA
DAR ES SALAAM 6 (Ager- 

pres). — La invitația partidu
lui Uniunea Națională Africa
nă din Tanzania (TANU), o 
delegație a P.C.R., formată din 
tovarășii Nicolae Gu’nă, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., e- 
fectuează o vizită în Tanzania.

Cu acest prilej, delegația a

Vizita

a lui
Petre Blajovici 

la Bonn
BONN 6 (Agerpres). — Preșe

dintele Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația 
Locală, Petre Blajovici, a so
sit duminică la Bonn, într-o 
vizită oficială, la invitația mi
nistrului federal pentru con
strucții, Lauritz Lauritzen. Pe 
aeroportul Koln — Bonn, oaspe
tele român a fost întâmpinat de 
Lauritz Lauritzen și de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent ambasadorul 
României în R.F. a Germaniei, 
Constantin Oancea.

RIO DE JANEIRO G. — 
Corespondentul Agerpres, Va- 
sile Oros, transmite: La 4 
septembrie a fost inaugurată 
la Sao Paulo, în prezența 
ministrului brazilian ai edu
cației și culturii, Jarbas Pas- 
sarinho, cea de-a 11-a bienală

încheierea lucrărilor Comisiei speciale 
de coordonare latino-americană

BUENOS AIRES 6 (Ager
pres). — In capitala Argentinei 
s-au încheiat lucrările Com siei 
speciale de coordonare latino- 
americană (CECLA), care a e- 
xaminat repercusiunile recente
lor măsuri financiare și eco
nomice adoptate de S.U.A. a- 
supra economie- țărilor din hi
merica Latină.

Documentul final adoptat de 
CECLA — intitulat ..Manifes
tul Americii Latine" — mențio
nează că statele sud-americane 
intenționează sâ preznte ne
mulțumirile lor față de politi

fost primită de către secreta
rul executiv național, H. Mbi- 
ta, la sediul central al TANU. 
In cadrul întâlnirii a fost ex
primată satisfacția comună pen
tru evoluția pozitivă a rapor
turilor dintre cele două partide 
și țări, s-a subliniat dorința de 
a le extinde, pe mai departe, 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei unității forțelor care

An luat siîrșit

Lucrările întîimrii tineretului 
latino și nord-american

SANTIAGO DE CHILE — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite :• Lucrările întâl
nirii tineretului latino și nord- 
american de solidaritate cu lup’ > 
popoarelor din Vietnam, Laos 
și Cambodgia, desfășurate timp 
de patru zile în capitala chilia- 
nă, au luat sfîrșit. In documen

La Berlin, îniîîmre Kohrt — Muller
BERLINUL OCCIDENTAL 6 

— Corespondentul Agerpres, 
Șt. Deju, transmite : In Berli
nul occidental au avut loc tra
tative între delegația R.D.G., 
condusă de secretarul de stat 
Gunter Kohrt, și delegația Se
natului vcst-berlinez, condusă 

Sao Paulo

Bienală de artă
de artă, care reunește parti
cipant din 56 de țări, prin
tre care și România. La inau
gurare au fost prezenți mem
bri ai Legației Republicii So
cialiste România, precum și 
criticul român de artă Ion 
Frunzetti, 

ca economică a S.U.A. în ca
drul viitoarei conferințe a Con
siliului fnteramerican econo
mic și social (CIES), care ur
mează să aibă loc la Ciudad 
de Panama. In manifest, țările 
latino-americane cer abolirea 
suprataxei de 10 la sută pentru 
’’importurile S.U.A. la produse
le provenind din America La
tină.

Documentul se adresează, de 
asemenea, organismelor inter
naționale competente pentru ca 
acestea să avanseze măsuri co

luptă împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Delegația P.C.R. s-a întîlnit. 
de asemenea, cu Adam Sappi. 
președintele Adunării Naționa
le, Mgambale Moiru, secretar 
regional al TANU și comisar 
regional al regiunii de coastă, 
și Aii Chambuso, primarul 
orașului Dar Es Salaam.

tele adoptate’ de participanții la 
întîlnire se cere ca Statele U- 
nite ale Americii să pună capăt 
agresiunii, să-și retragă necon
diționat și total trupele din 
țările indochineze, respectînd 
dreptul popoarelor respective de 
a hotărî ele însele în proble
mele lor interne fără amestec 
străin.

de directorul senatorial, Ulrich 
M filler. Tratativele s-au înche
iat după 3 ore și jumătate. îna
inte de întoarcerea în capitala 
R.D.G., Gunter Kohrt a decla
rat reprezentanților presei că, 
în scurt timp, va avea loc o 
nouă întrevedere între cele două 
delegații.

încă din prima zi, standul 
românesc, cuprinzînd 58 de 
lucrări ale artiștilor Lucia 
Ioan, Corneliu Petrescu și 
Georgeta Naparus-Grigorescu, 
a constituit unul din punctele 
de atracție.

respunzătoare pentru a se evita 
ca țările în curs de dezvoltare 
să aibă de suferit de pe urma 
hotărîrilor restrictive în dome
niul tarifar ce ar fi adoptate 
de statele dezvoltate din punct 
de vedere industrial. In ace
lași timp, manifestul CECLA 
cere punerea în aplicare a 
acordului potriv'it căruia țările 
industrializate ar trebui să aloce 
1 la sută din venitul lor națio
nal brut pentru |rearea unui 
fond de ajutor financiar ex
tern.

U.R.S.S. : R.S.S. Kazaliâ ocupă al IlI-Iea loc în rîndul republicilor sovietice privind 
producția de energie electrică.
Cea mai mare hidrocentrală din R.S.S. Kazaliâ este „Ermatovsk" (in foto).

Mesajul 
premierului 

maltez adresat 
populației 
cu ocazia 

zilei 
independentei 

tării
LA VALLETTA 6 (Ager

pres). — Premierul maltez 
Dom M'ntoff a adresat un 
mesaj populației cu ocazia 
zilei independenței, în care 
îi solicită sprijinul în con
flictul intervenit între Malta 
și Marea Br’tanie. Se știe că 
acest conflict a izbucnit în 
urma cererilor premierul ai 
maltez de revizuire a acordu
rilor din 1964, încheiate de 

j vechea administrație cu An- 
glăa, prin care aceasta putea 
folosi, împreună cu o serie 
de țări membre ale NAI O. 
bazele militare din Malta. 
Declarînd nevalide aceste 
tratate, primul ministru Dam 
Mintoff a expulzat, în ace
lași timp, comandamentul 
NATO din insulă.

„Nici o națiune nu poate 
să domine o altă națiune. 
Malta a rupt legăturile care 
au menținut-o în stare de 
colonie britanică", a spus 
Dom Mintoff. în mesajul ra
diodifuzat.

INDIA

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCĂ
LA DRESDA

BERLIN 6 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju. trans
mite : intr-un pavilion al Ga
leriei de artă din Dresda a a- 
vut loc recent vernisajul expo
ziției de pictură și tapițerie 
Aurel și Maria Ciupe. La des
chiderea expoziției, organizată 
sub auspiciile Ministerului Cul-

Președintele Ciprului, 
arh’episcopul Makarios. s-a 
reîntors la Nicosia după o vi
zită de două zile întreprinsă la 
Atena, unde a avut o serie de 
consultări cu membrii guvernu
lui grec. în legătură cu soluțio
narea problemei pipr’ote.

Agenția ACTC informea
ză că la 4 septembrie, în zona 
demilitarizată din Corcea, din
spre partea sud-coreeană a fost 
deschis focul asupra unui post 
al Armatei populare a R.P.D. 
Coreene. Actele provocatoare 
comise în ultimul timp de ar
mata marionetă sud-coreeană 
în apropierea liniei militare de 
demarcație, subliniază agenția, 
demonstrează că imperialiștii 
S.U.A. și clica lui Pak Cijan 
Hi se străduiesc să încordeze 
situația în zona demilitarizată. 

furii din R D.G., au participat 
numeroase personalități ale 
vieții eultural-artisticc din Dres
da, atașatul cultural al Amba
sadei române in R. D. Germa
nă, precum și artiștii români 
\urel și Maria Ciupe.

Expoziția rămîne deschisă 
pină Ia l octombrie a.c.

Ziarul ..Sunday Express", 
care apare la Johannesburg, a 
anunțat că ministrul de finanțe 
al Republicii Sud-Africane, 
Nicolaas Diederichs, va pleca 
săptămîna v itoare la Washing
ton. pentru a avea cu oficia
litățile americane convorbiri 
în legătură cu situația mone
tară interoccidentală.

4 Noiie autorități guverna
mentale din Bolivia au adoptat 
un decret prin care toate cen
trele universitare d’n țară vor 
fi închise pînă în luna februa
rie 1972. S-a hotărît, de ase
menea. crearea unei comisii 
însărcinate cu reforma gene
rală a universităților.

Abdallah Salah, ministrul 
iordanian de externe, a prim’b 
duminică delegația Partidului 
conservator britanic condusă de 
Edward Brown, sosită la Am- 

Iman într-un turneu de infor
mare asupra situației d n O- 
rientul Apropiat.

Sub pămînt 
și pe ape

(Urmare din pag. I) 

creșterea capacității sale de 
transbordare este necesară a- 
dincirea canalului pentru 
nave care vin de la Szcze
cin, precum și construirea de 
noi baze de descărcare și în
cărcare. Se află in construc
ție Swinoport 2 — destinat 
transporturilor de cărbuni — 
urmînd ca in următorii ani 
să fie dată in exploatare o 
bază pentru materii prime 
chimice, cu o capacitate de 
transbordare de peste 3 mi
lioane tone. Lucrările de a- 

indlului Szcze i - 
Sttinoujscie, desfășurate in
tr-un ritm intens, vor permi
te intrarea pinălaSwinoujscie 
a navelor cu un deplasament 
pină la 50-75 000 tone.

0 Un număr record de 
100 000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „Azteca14 din 
Ciudad de Mexico finala cam
pionatului mondial feminin de 
fotbal disputată între echipa 
Danemarcei (deținătoarea titlu
lui) .și selecționata Mexicului. 
Dovedind o tehnică superioară 
și o pregătire fizică excelentă, 
fotbalistele daneze au învins cu 
scorul de 3—0 (1—0), cucerind 
pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campioane ale lumii. 
Cea mai bună jucătoare de pe 
teren a fost Susanne Augustens- 
sen, care a înscris toate cele 
trei goluri în minutele 25, 46 
și 57.

La actuala ediție a competi
ției, formația Danemarcei a ob
ținut următoarele rezultate: 
3—0 cu Franța, 1—1 cu Italia, 
5—0 cu Argentina și 3—0 cu 
Mexic.

Clasamentul final ai celui 
de-al doilea campionat mondial

ULTIMELE ȘTIRI SPORTIVE
feminin de fotbal este urmă
torul : 1. Danemarca; 2. Mexic; 
3. Italia; 4. Argentina; 5, Fran
ța; 6. Anglia.

Seria surprizelor continuă 
in campionatele internaționale 
de tenis ale S.U.A, de la Fo
rest Hills (S.U.A.). După cum 
subliniază agenția France Presse 
in comentariul său, „tenisma- 
nui român Ilie Năstase, unul 
dintre favoriții turneului, a fost 
eliminat în turul trei de pro
fesionistul australian Bob Car
michael cu 6—3, 6—3, 7—G. In 
comentariu se arată că, după 
eliminarea Iui Newcombe de că
tre cehoslovacul Kodes, înfrin- 
gerea luj Năstase constituie a 
doua mare surpriză a turneu
lui".

Corespondenții agențiilor 
internaționale de presă subli
niază pe larg remarcabila vic
torie repurtată de ciclistul bel
gian Eddy Merckx în campio

JAPONIA : De
partamentul de 
cercetare și pro
iectare al compa
niei japoneze „In
ternațional Tele
graph and Tele
phone" a realizat 
primul telefon din 
lume capabil să 
transmită și să re
cepționeze simul
tan mesaje scrise 
și vorbite „Letter- 
Phone".

In foto : Imagi
ne a aparatului 
telefonic „Letter- 
Phone".

natul mondial de fond, dispu
tat duminică la Mendrisio (El
veția). La 26 de ani, Me. kx 
a devenit pentru a doua cară 
campion al lumii la prof.sio
nism (el a fost și campion mon
dial la amatori).

Intr-o declarație . făcută re
prezentanților presei interna
ționale, Mcrckx a spus, prin
tre altele : B!M-am pregătit pen
tru acest campionat după pro
gramul meu obișnuit. Sint fe
ricit că am realizat această 
performanță. Care sportiv nu 
este mîndru cînd devine cam
pion al lumii. In legătură cu 
ultimul tur al cursei, vreau să 
adttug că Gimondi ar fi fost 
un adversar periculos dacă îl 
lăsam să tragă sprintul final 
aproape de sosire. Fiind odih
nii, am luat inițiativa și la 
250 m de sosire am imprimat 
un ritm rapid italianului, care 
n-a mai avut resurse pe ulti
mii 10 m să mă depășească-1.

Un nou 
element 

de tensiune 
în situația 

politică 
de la Saigon

SAIGON 6 (Agerpres). — 
Situația politică la Saigon 
a marcat duminică un nou 
element de tensiune ca ur
mare a pozițiilor luate de u- 
nele blocuri politice care se 
opun actualei mascarade e- 
lectorale, pusă la cale de 
„președintele14 Nguyen Van 
Thieu. După cum anunță a- 
genția U.P.I., cercurile bu- 
d ste au lansat o vastă ac
țiune prin care cer cetățeni
lor să boicoteze alegerile de 
la 3 octombrie.

Agenția France Presse re
levă. de asemenea, că în cer
curile politice saigoneze au 
apărut noi elemente de fisu
ră. ca urmare a declarațiilor 
făcute de generalul Nguyen 
Kao Ky, prin care acesta a 
afirmat că se opune lui 
Th’eu dacă alegerile vor o- 
vea loc la 3 octombrie. Po
trivit agenției, în urma aces
tor afirmații au fost luate 
măsuri exeeoționale de secu
ritate la Saigon. Camioane 
încărc le cu polițiști înarmați 
au înconjurat Dalaiul prezi
dențial. interzfcînd circulația. 
Observatorii compară atmos
fera de la Saigon cu aceea 
existentă în 1963, cînd fostul 
președinte Ngo Dinh Diem a 
fost răsturnat de la putere, 
printr-o lovitură de stat.

Deși generalul Ky a dez
mințit declarațiile care i s-au 
atribut, acest lucru nu a 
surprins pe nimeni, deoarece, 
în felul acesta, el încearcă 
să evite o acțiune legală ’îm
potriva sa din partea lui 
Thieu.

Urmările inundațiilor 
masonice

NEW DELHI 6 (Agerpres). — 
Aproximativ 1.4 milioane do 
persoane din districtul Nadia 
din Bengalul de vest au fost 
afectate de inundațiile musOnice 
care au avut loc. s-a anunțat 
oficial la New Delhi. Judecăto
rul districtului Nadia, Dipa 
Ghosh, a descris inundațiile ca 
fiind ..fără precedent”, 86 la 
sută din district aflîndu-se sub 
apă. El a declarat că peste 
28 000 de locuințe au fost dis
truse sau grav avariate. S-a

Conferința de presă 
a ministrului vest-german 

Karl Schiller ținută la Roma
ROMA 6 (Agerpres). — Mi

nistrul vest-german al econo
miei, Karl Schiller, a ținut la 
Roma o conferință de presă, 
după întrevederile pe care le-a 
avut cu Emilio Colombo, pri
mul ministru italian, și cu Ma
rio Ferrari Aggradi, ministrul 
trezoreriei. Cu această ocazie, 
el a afirmat că rolul viitor al 
dolarului in economia mondială 
capitalistă va .fi important, dar 
nu decisiv41, cum a fost in tre
cut. După ce a relevat că in 
cursul discuțiilor cu oficialită
țile italiene s-a înregistrat o 
convergență de vederi asupri 
problemelor monetare. Schiller 
a recunoscut necesitatea refor
mării actualului sistem mone
tar interocoidental, „ținîndu-se 
seama de baze mai realiste". El 
a dezmințit speculațiile potri
vit cărora marca ar putea de

Președintele Salvador Al
lende a criticat cu asprime 
ultimele măsuri economice 
întreprinse de Statele Unite. 
El a calificat liotăririle fi
nanciare și economice ale pre
ședintelui Nixon drept dău
nătoare, deoarece provoacă, 
printre altele, efecte grave a- 

precizat că, în întregul Bengal 
de vest, aproximativ 10 mili
oane de persoane și-au pierdut 
locuințele. In statul Uttar Pra
desh, rîul Gromti a inundat ca
pitala — Lucknow —, precum 
și aproximativ 1 000 de sate 
din jur.

Agenția Associated Press a- 
nunță că situația populației din 
regiunile inundate este tragică 
ca urmare a lipsei de alimente 
și apă potabilă. Autoritățile în
treprind măsuri pentru ajuto
rarea populației sinistrate.

veni o monedă de bază a ■sis
temului interoccidental. „Nu do
rim să creăm o zonă a mărcii 
deoarece aceasta ar putea fi 
o eroare fatală4-, a spus Schil
ler.

Referindu-se la cercuri infor
mate, agenția UPI relevă că în 
cadrul convorbirilor italo-vest- 
germane s-a realizat un acord 
între cele două părți în pri
vința unei politici comune îm
potriva măsurilor economice a- 
nunțate luna trecută de pre
ședintele Nixon. Se remarcă, 
însă, divergențele grave exis
tente intre R.F.G. și Franța în 
vederea stabilirii unei poziții 
comune vest-europene pentru 
soluționarea crizei monetare. Se 
crede că Italia a încercat să 
medieze în conflictul care des
parte cele două țări, fără vreun 
succes de moment.

supra monedelor țărilor in 
curs de dezvoltare. Programul 
enunțat de președintele Ni
xon, a spus Allende, înseam
nă o reducere a ajutorului 
destinat țărilor lalino-ameri- 
cane, o scădere a valorii re
zervelor noastre de dolari, 
precum și o atingere a inte
reselor noastre economice.

❖ Duminică după-amiaza 
s-au înregistrat lupte in regiu
nea bvanreng, de pe teritoriul 
Cambodgiei, intre unități in- 
tervenționiste saigoDeze și for
țele de rezistență cambodgiene.

<&• După cum anunță agen
ția ADN, secretarul de stat in 
Ministerul de Finanțe ai K.F.G., 
D. Hovyedder, a sosit la Leipzig 
pentru a lua parte la Tîrgtil 
internațional de toamnă din 
acest oraș.

Secretarul generai ui Or
ganizației Unității Africane, 
D allo Telli, a sosit duminică 
seara la Cairo, unde urmează 
sa aibă o serie de întrevederi 
cu conducătorii egipteni, anun
ța agenția MEN.

Primul ministru japonez, 
Eisaku sato, a avut duminică 
o nouă mireveuere cu ministruK 
de finanțe, Mikio Mizată, in 
cursul căreia au discutat ac
iuata criza monetara occiden
tala. După cum anunță agenția 
Associated Press, cei doi au 
hoiani sa ceara Statelor Unite 
să sporească prețul aurului, 
fapt care va duce la devalori
zarea dolarului.

La Lima a fost semnat) 
un Acord de cooperare in do
meniul pescuitului intre Repu
blica Peru și Uniunea Sovieti
că. Potrivit acordului, U.R.S.S. 
va acorda asistență tehnică în 
vederea const rurii in Peru a 
unui complex industrial, a unui 
port și a unor întreprinderi de 
prelucrare a peștelui .și resur
selor marine.

La Cairo a sosit o Jele- 
■gație guineeză, condusa de mi
nistrul apărăr i, generalul Lan- 
sana. reprezentant persona.' al 
președintelui Seku Ture. Mi
nistrul guineez a declarat că 
va înmîna șefului statului egip
tean, Anwar Sadat, un mesaj 
personal din partea iui Seku 
Ture, referitor la relu-ile bi
laterale.

Agenția TASS informea
ză că Alexei Kosighin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
a| U.R.S.S., va face vizite ofi
ciale in Danemarca și Norve
gia, in prima jumătate a lu
nii decembrie, la invitația gu
vernelor celor două (uri.
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