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Iosip Broz litoCreșterea vitezelor de>

avansare in subteran
IMPERATIV

MAJOR

mai mare 
sens este 
de avan- 
abatajcle

Așa după cum am mai anunțat 
recent au avut loc la Petroșani 
consfătuiri cu toți brigadierii de 
la abatajele frontale și de la 
lucrările de deschidere și pregă
tire în scopul găsirii unor noi 
căi. folosirii cît mai depline a 
tuturor posibilităților existente 
pentru creșterea vitezelor de a- 
vansare în subteran.

Sporirea vitezelor de avansare 
ia toate lucrările minere din 
subteran a devenit un impera 
tiv major. Obținerea unor viteze 
superioare de înaintare în sub
teran este determinantă pentru 
realizarea unei productivități 
mai înalte, pentru îndeplinirea 
planului producției de cărbune 
pe anul în curs și în perspec
tivă. pentru creșterea cîștiguri- 
lor minerilor. De cea 
însemnătate în acest 
obținerea unor viteze 
sare mult sporite in 
frontale și Ia lucrările de pre
gătire. Abatajele frontale — a- 
batajele viitorului cum au fost 
pe drept cuvînt denumite — sînt 
capacități de producție dotate 
cu utilaje moderne de tăiere, 
susținere și transport, cu largi 
posibilități de creștere a produc
tivității muncii și care în plus, 
dețin cea mai mare pondere a 
producției de cărbune — aproa
pe 53 la sută din totalul pro
ducției Văii Jiului. O creștere 
a vitezelor de avansare în a- 
ceste abataje cu numai 1 la su
tă — lucru pe deplin posibil 
dacă ținem seama de numărul 
relativ mare de brigăzi care ob 
țin viteze sub media actuală pe 
bazin precum și de existența ți
nui mare decalaj între brigăzi
le cele mai bune și cele răma
se în urmă — echivalează cu o

Dialog între conducătorii formațiilor de lucru din 
subteran și factorii de conducere ai producției 

avînd ca temă
Creșterea vitezelor de avansare 

la lucrările din subteranAșa după cum am mai anunțat în ziarul nostru, zilele trecute au avut loc la Petroșani consfătuiri cu brigadierii de la abatajele frontale și cu cei de la lucrările de deschideri și pregătiri avînd ca temă de dezbatere creșterea 
vitezelor de avansare în condițiile programului de 6 ore la fronturile de lu
cru din subteran. Dialog viu direct între conducătorii formațiilor de lucru din subteran și dintre aceștia și factorii de conducere din centrală și de la exploatări — adevărat colocviu mineresc — consfătuirile au constituit un autentic și valoros schimb de experiență, ai cărui beneficiari au fost toți participanții.Cele două consfătuiri, la care au participat membri ai biroului Comitetului municipal de partid, se înscriu pe linia preocupărilor pentru transpunerea în viață a sarcinilor puse de plenara C.C. al P.C.R. din 18 aprilie a.c. privind crearea condițiilor pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor planului de stat pe anul 1972 și în perspectivă și pentru creșterea generală a eficienței întregii activități economice.In interiorul ziarului, pagina :
PRIN VITEZE SPORITE DE AVANSARE ÎN SUBTERAN Ia rezultate 
superioare în întreaga activitate economică

Siderurgiștii în dubla postură
de muncitori și elevi

Fluxul atotcuprinzător al perfec
ționării care vizează deopotrivă și 
în același înalt grad viața econo
mică și existența umană din Româ
nia socialistă atrage în „vîltorilc" 
sale toți membrii societății, deter
mină în dublu sens o nemaiîntîlnită 
emulație de muncă și învățătură, de 
efort și sete de cunoaștere, factori 
ai căror rezultantă se transformă zi 
de zi intr-o uriașă forță propulsoa
re spic progresul și civilizația socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Această realitate se dimensionează 
concret la Hunedoara într-o armo
nioasă, statornică și mereu mai am
plificată îngemănare între muncă și 
învățătură. Două elemente funda
mentale ale existenței muncitorului 
înaintat pe care siderurgiștii hune- 
doreni le îmbină într-un mod admi
rabil în complexul proces de trans
punere în viață a sarcinilor mari și

pentru 
capacităților de 

pregătirea 
orizonturi, strafe și

noilor
bună dreptate se

producție anuală de 48 300 tone 
de cărbune.

I’e de altă parte, obținerea 
unor viteze superioare de avan
sare a lucrărilor de deschidere 
are importanță vitală 
dezvoltarea 
producție existente, 
de noi 
blocuri de cărbune în vederea 
punerii în exploatare a 
abataje. Pe ’ .
spune că de aceste lucrări de
pinde viitorul minelor. Realită
țile au confirmat nu o dată a- 
cest adevăr In anul 1971 și în 
lunile care au trecut din acest 
an s-a demonstrat că la exploată
rile care n-au realizat volumul 
lucrărilor de deschidere și pre
gătire planificate s-a creat o 
lipsă a fronturilor de lucru 
productive și ca urmare planul 
producției de cărbune pe ex
ploatare nu s-a realizat. Un e- 
xempJu de la ruina Vulcan este 
cît se poate de semnificativ în 
această privință. Din cauza în- 
tîrzierij pregătirii abatajelor 
frontale din stratul 13, blocul 
VII. exploatarea nu și-a reali
zat planul de producție înre- 
gistrînd numai Ia aceste abata
je o pierdere de producție de 
circa 14 000 tone de cărbune.

Credem că. aceste argumente 
sînt suficiente pentru a con
vinge de importanța și necesi 
tatea creșterii vitezelor de a- 
vansare Numeroase fapte, nu
meroase exemple demonstrează 
că acest lucru e pe deplin posi
bil. însăși dezbaterile din cele 
două consfătuiri amintite — a 
căror sinteză o publicăm în in
teriorii! numărului de astăzi al
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de 
si

de răspundere pe caic partidul le 
pune în fața lor in actualul cincinal.

Temeiul afirmației este solid an
corat în realitățile Hunedoarei 
azi. Este îndeobște cunoscut că 
derurgiștii de aici, s-au afirmat de 
multă vreme ca un colectiv de de

frunte al industriei românești. 
Combinatul siderurgic Hunedoara a 
fost distins pentru a doua oară cu 
„Ordinul Muncii" clasa 1 și cu 
Steagul roșu și Diploma de între
prindere fruntașă în industria țării, 
pentru realizări deosebite obținute 
în îndeplinirea sarcinilor primului

ÎNTRECERE vie, efort susținut
PENTRU A EXTRAGE Șl AZI

Șl MÎINE CÎT MAI MULT CĂRBUNE

A

In

Din nou relatăm fapte minerești demne de laudă ale co
lectivelor din exploatările Văii Jiului, angrenate în întrece
rea socialistă organizată într-o manieră vie, antrenantă, 
fructuoasă în scopul realizării unor producții sporite de 
cărbune în cinstea Conferinței Naționale a Partidului Co
munist Român.

vîrful piramdei hărniciei minerești
Brigadă fruntașă lună de lu

nă, cca condusă de Sigismund 
Dane, din sectorul II al minei 
Dîlja se situează și în această 
lună pe locul întîi între colecti
vele din sector angrenate în în
trecerea socialistă. Formată din- 
tr-un" colectiv omogen, bine su
dat și organizat, condus pe 
schimburi de minerii loan An- 
dacs, Andrei Dealt, Andrei Dan
ko și loan 
propus să 
cameră din 
crează, 200

la abatajul
3 în care lu-

3

zi de zi cărbune peste plan, 
reușind să depășească eu 180 
kg/post miner randamentul ca
re i-a fost stabilit prin foaia 
de acord.

Se pregătește 
primul abataj 

care va 
curge cărbune 
în acest an

I’cntru executarea lucrărilor 
de pregătire a primului abataj 
în stratul 5, blocul 6, al tinerei 
exploatări miniere Livezeni, au 
fost numite cele mai bune bri
găzi, ale căror rezultate din pri
ma jumătate a lunii dovedesc 
că minerii care le compun sînt

A

In pag. a 4-a
Bundestagul vest- 
german a votat ra
tificarea tratatelor 
încheiate de R. F. 
a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia 
O declarație a P.C. 
Irakian
Comentariul zilei : 
Moment critic la 
Tananarive
Rezoluție adoptată 
de Conferința
U. N. C.T. A. D. în 
problema transferu
lui tehnologic 
SPORT
Pe scurt

tril siderurgic al țării. In aceeași mă
sură progresul industrial — și nu 
numai industrial al Hunedoarei — 
este determinat de munca neobosită 
a oamenilor, potențată de dorința 
și ambiția colectivă de autoperfec- 
ționare. O simplă cifră este semni
ficativă în acest sens. La ora ac
tuală aproape 10 000 de siderurgiști 
sînt cuprinși în procesul perfecționă
rii profesionale, zece mii de mun
citori, maiștri, tehnicieni, ingineri din 
Combinatul hunedorean se află zil
nic în dubla postură de muncitori 
și elevi.

Cum și în ce fel ? Răspunsul 
este complex și multilateral ca în
săși activitatea marelui combinat. 
Mai întîi este vorba de 6 000 de 
muncitori de cele mai diverse pro-

Al. VASIU
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demni de încrederea pe care 
conducerea minei le-a acordat-o. 
Cele două colective de mineri 
care sînt angrenate în execu
ția lucrărilor respective au ob
ținut, fiecare, depășiri ale sar
cinilor de plan. Minerii conduși 
de Constantin Peloiu, tînăra 
brigadă sosită de curînd la mi
nă, raportează pe primele 
cincisprezece zile ale lunii cu 10 
ml mai mult decît li s-a pre
văzut prin plan și reușesc astfel 
să scurteze, prin depășirile a- 
cestci perioade, cu 3 zile terme
nul de execuție al galeriei in
termediare de la cota 490. Mi
nerii cunoscutei brigăzi de îna
intări condusă de Augustin De
meter. execută, în același scop, 
pregătirea stratului 5 — pla
nul înclinat de atac — după ce 
au terminat de curînd galeria 
de bază a orizontului 475. Prin 
cei 3 ml de pregătire avansați 
peste plan' de la începutul lunii 
și pînă acum se urgentează 
străpungerea celor două lucrări 
aflate în săpare, prin încheie
rea cărora se va permite ca la 
începutul semestrului II al anu
lui să se poată extrage primele 
tone de cărbune ale celui dintîi 
abataj al minei Livezeni.

A. HOFFMAN

Ilotărit, tehnicianul Ludovic 
Niedermayer, ajutorul șefului de 
la sectorul de investiții al minei 
Petrila, este omul care, atunci 
cînd laudă pe cineva, trebuie să 
aibă la îndemînă fapte deosebite. 
Vorbele lui stimulează, oferă în
credere, trezesc ambiții. Mai zilele 
trecute l-am rugat să ne vorbească 

— Instantaneu

re-
ZOC

de-

despre frontul de lucru al secto
rului și mai ales despre brigăzile 
de producție.

— Scrieți despre minerii lui 
Petru Tătaru

— ArgumenteI
— Este brigada care, cu un e- 

fectiv de 16 oameni, in condi
țiile blocului II, realizează 4 me
tri de galerie pe zi. Rezultatele 
organizării se văd, se simt, sînt 
apreciate Cum s-ar spune. Petru 
Tătaru va reuși performanțe 
cord pentru mina Petrila, de 
ml la deschideri de galerii, 
ș Record! Răspunsul implică 
partajări tranșante chiar pentru o 
brigadă, dacă n-ar fi vorba de 
un sector ca cel de investiții, un
de, făcînd slalom printre frontu
rile de lucru, constatăm că mai 
toate sînt cu planul îndeplinit și 
chiar depășit. Bilanțul încheiat 
după 75 zile din luna mai, e 
bun, foarte bun. Cum să fie alt
fel cînd conducerea sectorului a 
ținut seama în „noua împărțire", 
repartizînd oameni după necesități 
și importanța lucrării. Fie că-i 
vorba de Gbcorghe Baron de la 
orizontul XIV, de Eugen Tomas 
de la orizontul XIV B, sau de 
Vasile Pavel, lucrările au aceeași 
importanță. Terminarea la timp 
a transversalei vestice de la ori
zontul XIV, puțul orb 13, și mai 
ales de la XIV B, au în vedere 
crearea de noi fronturi pentru 
sectorul 11. Peste citeva zile, va 
fi dat în folosință planul încli
nat de la orizontul XIV A, la o- 
rizontul XIV, 
puțul orb 12, dînd 
sectoarelor III și 
șoarc activitatea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
i
^(Co»ll>iuarc Ih

descongeslionînd 
posibilitatea 

V să-și desfă- 
de scoatere a

Hem. I). IONAȘCU
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Miercuri, 17 mai 1972, în 
cursul dimineții, în salonul ofi
cial al clădirii administrative a 
părții iugoslave a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, au început con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugos
lavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Vizita la partea iugoslavă 
a Sistemului hidroenergetic 
și de navigație și la Orșova

Prima parte a convorbirilor ofi
ciale s-a încheiat.

înainte de a părăsi teritoriul iu
goslav, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Brob Tito, înso
țiți dc tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Iovanka Broz, dc tovarășii 
Ion Gheorge Maurer și Genial Bie- 
dici, de celelalte persoane oficiale 
române și iugoslave, au vizitai o 
parte componentă a părții iugoslave 
a Sistemului hidroenergetic și de

Intîlnirea de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la sediul Comitetului 

județean Mehedinți al P. C. R.
Bogatul program dc miercuri al 

secretarului general al partidului la 
Drobcta Tttrnti Severin și Porțile de 
Fier a debutat printr-o întîlnire dc 
lucru cu activul Comitetului jude
țean de partid.

Analizîndu-se, intr-un scurt tur de 
orizont, unele acțiuni linalizate, pre
cum și unele inițiative de perspec
tivă ale edililor municipiului, ale or
ganelor județene dc partid, secreta
rul general al partidului a adresat 
critici pentru modul nejust în care 
sînt folosite anumite spații construite 
și edificii și a recomandat ca atunci 
cînd se atribuie o asemenea funcțio
nalitate unei clădiri să se ia cu ri
gurozitate în considerație acele sco
puri cărora- clădirea, edificiul le 
poate servi în mod optim. De ase
menea, să cînlărcască cu toată răs
punderea deciziile privind degajarea 
unora din clădirile existente să se 
apeleze, prioritar, la criteriul eco

Plecarea din Drobeta Turnu Severin 
a conducătorilor de partid și de stat

Miercuri dttpă-amiază, aero
portul municipiului Drobeta 
Turnu Severin a cunoscut din 
nou o mare afluență de oa
meni. Constructorii și montorii 
de la Porțile de Fier, care, timp 
de 1 800 de zile au încrustat în 
beton și oțel puternicul sistem 
hidroenergetic și de navigație 
de pe Dunăre, muncitori ai ti
cnei de vagoane și de la Șan
tierul naval, alți cetățeni ai 
celuj mai vechi municipiu din 
România, care s-au bucurat de 
a avea în mijlocul lor pe se
cretarul general al partidului, 
au venit aici pentru a saluta 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer și tovarășa Elena Maurer, 
pe ceilalți conducători de partid 
și de stat, care, timp de trei 
zile, s-au aflat pe meleagurile 
mehedințene Șt au participat la 
marile festivități prilejuite de

înapoierea în Capitală 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a înapoiat în Capitală, 
miercuri după amiază, de la 
Drobeta Turnu Severin, unde 
s-a întîlnit cu tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugos
lavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, îm
preună cu tovarășa Iovanka 
Broz. Cu acest prilej conducăto
rii de partid și dc stat ai celor 
două țări au inaugurat Sistemul 
hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier. De ase
menea, tovarășul Nicolae
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Comunicat comun
cu plivire la intîlnirea de la Porțile de Fier în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Iosip Broz Tito

La convorbiri au participa* 1 
din partea română, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului Per 
manent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Nictt- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului

perioada de la începutul lunii 
și pînă acum, brigada a dat

Balint, brigada și-a 
atingă, 
stratul 
ml de avansare. In

an al cincinalului. In acest an ace
lași colectiv urcă dinamic spre rea
lizări calitative și cantitative de o 
deosebită valoare, soluționînd optim 
probleme complexe ale progresului 
general al economiei naționale. Pen
tru apropiata Conferință Națională 

a Partidului și a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii, angajamentele
prevăd creșteri considerabile.

Firește, la baza afirmării Hune
doarei ca o citadelă industrială de 
primă mărime, concură hotărîtor 
grija partidului pentru dezvoltarea 
și modernizarea acestui puternic cen-

navigație Porțile dc Fier — ecluza 
Dc pc o platformă amenajată pe 
cornișa ecluzei se poate vedea și sala 
turbinelor. Concepția și soluțiile con
structive, întrucîtva diferite dc cele 
realizate pc porțiunea românească, 
relevă, ca și la noi, spirit imagina
tiv, căutări creatoare, realizări va
loroase.

Se traversează din nou corona
mentul marelui zid dc beton ce u- 
nește cele două maluri, ale Româ

nomic, să nu se tacă sub nici t.n 
motiv investiții de dragul investi
țiilor, pornite din tendințe spre 
spectaculos.

In drum de la Drobeta Turnu Se
verin spre Porțile de Fier, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, persoanele care-i 
însoțesc fac un scurt popas pe cor
nișa Dunării. Dc-a lungul fluviului 
se arată privirii o întinsă lîșie plană 
care în prezent nu se bucură de o 
bună valorificare. Secretarul general 
al partidului sugerează forurilor lo
cale să studieze posibilitatea extin 
deții. în această zonă, a Șantieru
lui naval pentru sporirea capacități
lor sale de producție și, totodată, 
să se pună bazele linei întreprinderi 
producătoare dc materiale de con
strucție prefabricate cate să folo
sească atît materia primă existentă 
în zonă, cît și bogata bază mate
rială de producție creată aici pe du

aniversarea a 1850 de ani dt 
atestare documentară a muni
cipiului lor și de inaugurare o- 
ficială a Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier.

Devenit un adevărat amfitea
tru uman, imensul platou de la 
poalele Munților Cernej e îm
podobit sărbătorește. Pe o ar
cadă încoronată cu ramuri de 
brad, se află un marc portret 
al conducătorului partidului Și 
statului ndstru, sub care stă 
scris : „Ceaușescu si poporul44. 
Frumoase creații ale gospodi
nelor din ținutul mehedințean, 
macaturi, covoare și velințe ol
tenești, ce reunesc o multitudi
ne de nuanțe dc culori, for
mează la intrare o expoziție dc 
artă populară dc marc frumu
sețe. Pe pancarte sînt înscrise 
lozinci ce exprimă hotărîrea 
tuturor locuitorilor județului 
Mehedinți de a-și intensifica e-

Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu au partici
pat la festivitățile prilejuite de 
împlinirea a 1850 de ani dc 
existență atestată documentar a 
acestui municipiu și la sărbăto
rirea a 90 de ani a Uzinei de 
vagoane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Paul Nictt- 
lescu-Mizil, membru al Comitc- 

Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Emil Drăgănes- 
cu, membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părți' ro
mâne în Comisia mixtă româ- 
no-iugoslavă de colaborare eco
nomică, Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Cornc-

(Continuare în pag. a 3-a) 

niei socialiste și ale Iugoslaviei so
cialiste. In amonte, apele zăgăzuite 
ale fluviului sînt o marc, o mare 
aflată într-o stare de trepidantă ne
liniște. Valurile vin, se izbesc dc o- 
prcliștca de beton, se întorc parcă 
nedumerite, apoi, rotindu-se în vîr- 
tejuri și bulboane, coboară cu pre
siuni inimaginabile asupra turbine
lor intprimîndu-le acea perpetuă

(Continuare în pag. a 3 a) 

rata construirii Sistemului energetic 
și de navigație Porțile de Fiei

Zona Porților de Eiet, prin ma
rea lucrare de artă caic este barajul, 
prin lacul de acumulare cu nume
roase intrînduri tcntaculaie pe firul 
fostcloi văi, prin sursele dc ape 
minerale curative, prin bogatul fond 
faunistic și floristic ca și prin 
frumusețile deosebite ale peisajului 
natural și microclimatul cu influente 
mediteraneene, tinde să devină un 
importam centru de atracție turisti
că. Tocmai ținînd seama de aceste 
considerente, la care se adaugă baza 
materială de producție deja existen
tă, și cu posibilități de extindere, 
secretarul general al partidului re
comandă să se întocmească un stu
diu complex de producție și turis
tic, apt să conducă la concretizări 
practice de marc eficiență economi
că și socială,

forturile în muncă pentru a ob
ține succese Și mat mari în 
producție, de a-și spori contri
buția la înflorirea continuă a 
patriei.

Cei prezenți ovaționează în
delung „Ccaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — P.C.R.

Pentru a saluta pe conducă
torii partidului și statului erau 
prezenți tovarășii Traian Du- 
daș, prim-secretar al Comitetu
lui județean Mehedinți al 
P.C.R. președintele Consiliului 
popular județean, Ion Radu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Drobeta Turnu Seve
rin al P.C.R., primarul muni
cipiului, membri ai birourilor 
comitetelor județean și munici
pal de partid și ai comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județean și municipal.

O companie dc onoare, alcă-

(Continuare în pag. a 3-a) 

tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare econo= 
mică, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C, al P.C.R. și Cornelii» Mă- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau tovarășii Manca 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdcț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Janos Fa- 
zckas. Petre Lupii, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica cu soțiile, Iosif Banc. Pe
tre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu. Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Vasile Pa- 
tilincț, Ion Pățan și Ion Dincă.

Erau prezenți Bojidar Buku- 
mirici, consilier al ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
cu soția, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)
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Șefii <ie brigadă de la frontal, Ludovic 
Repaș, lliticaș Alexandru și inginerul Vir
gil Lupulcscu împreună cu directorul Ex
ploatării minei Lonea, Aurel Brinduș, la 
un schimb de păreri înaintea consfătuirii.

In fiecare lună și trimestru 

„Brigada cu cete mai 
mari viteze de avansare, 
cu cete nui puține 
accidente in muncă**

— întrecere
între brigăzile de mineri —

In vederea cunoașterii, 
popularizării și stimulării 
rezultatelor bune obținute 
in creșterea vitezelor de 
avansare la abatajele Iron- 
tale, precum și la lucră
rile de deschidere și pre 
gătire, începînil cu luna 
mai a c., s-a organizat 
întrecere între brigăzi

OBIECTIVELE IN 
TRECERII S1NT UR 
MATOARELE;

/) CELE MAI MARI 
VITEZE DE zlF/INS/1- 
RE.

2) BRIGADA CU CE

LE MAI I'L l INE ACCI
DENTE DE MUNCA 

întrecerea se desfășoară 
separat între brigăzile de 
la abatajele frontale și 
cele de la lucrările de 
deschideri și pregătiri

Bilanțul întrecerii a za 
face LUNAR pe fiecare 
exploatare și TRIMES
TRIAL pe centrală.

In cadrul consfătuirii, 
majoritatea vorbitorilor 
s-au angașat să participe 
cu format iile de lucru pe 
care le conduc, la aceas
tă formă de întrecere

Obiective pentru Centrală, 
exploatări și sectoare

AVEM REZERVE MARI. VOM FACE TOT

Din cuvîntul tovarășului inginer 
Gheorghe GIUCLEA

Din cuvîntul tovarășului inginer
Vasile CIRIPERU

STA
PUTEREA NOASTRĂ PENTRU VALOHIFICAREA LUR DEPLINA I

A

PETRE CONSTANTIN, ENA 
CUE CH1R1ȚA, 1L1E NICOLAE, 
CONSTANTIN TRIFAN, VASII.E 
RUȘITORU, PETRU TATARU... 
Nume cunoscute și stimate de co
lectivele din caic fac parte, de toa
tă obștea minerească din Valea Jiu
lui pentru priceperea lor de buni

organizatori și conducători ai pro 
cesului de producție, pentru vite
zele mari de avansare în abataje și 
galerii, pentru randamentele ridicate 
obținute. Care este ..secretul" succe
selor obținute de formațiile conduse 
de acești harnici între harnici ?

In primele patru luni din anul 1972 numai 
patru exploatări JLivezeni, Aninoasa, Vulcan 
și Uricani) din 10 și-au realizat și depășit vo
lumul lucrărilor de pregătire. Restul de 6 ex
ploatări (Lonea, Petrila. Dîlja, Paroșeni, Lu
peni și BărA'em) au înregistrat rămîneri în 
urmă care au făcut ca pe bazin să se înregis
treze un minus de 2 300 m, iar la lucrările de 
deschidere numai exploatările l’etrila, Live- 
zeni Vulcan și Bărbăteni și-au realizat sarci
nile prevăzute. Nerealizările exploatărilor Lo
nea, Dîlja, Aninoasa, Paroșeni, Lupeni Și U- 
ricani au condus în această perioadă Ia un 
minus de 857 ml pe Valea Jiului.

In ce privește vitezele de avansare, excepție 
făcînd mina Lupeni care are constanță în rea
lizarea și depășirea planului la avansarea în 
m/zi, la toate celelalte exploatări precum și 
în ansamblu pe bazin avansările zilnice reali
zate în galerii sini sub nivelul programat

Realizările slabe obținute de multe din bri
găzile de la lucrările de deschidere și pregăti
re depind în principal de t

— necunoașterea’ precisă a sarcinilor ce tre
buie executate în timp de fiecare membru a) 
brigăzii, mai precis de neorganizarea ciclică 
a muncii;

— utilizarea necorespunzătoare a utilajelor
din dotare, care pot aduce îmbunătățiri sub
stanțiale la realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan (In acest sens amintim că pe întreagă 
Valea Jiului din 122 mașini de încărcat se fo
losesc numai 50 sau 41,0 la sută. Sînt unități 
care nu folosesc nici o mașină de încărcat — 
Livezeni din 10 în inventar Mina Lonea folo
sește 6 din 14, Petrila 8 din 14, Aninoasa 6
din 12, Dîlja 5 din 17, Vulcan 8 din 17, Pa
roșeni 2 din 7, Lupeni 7 din 12, Bărbăteni 3
din 13. Din cinci combine pentru înaintări se 
folosește numaj una la Vulcan);

— de disciplina brigăzii, de folosirea inte
grală și utilă a timpului de lucru.

îmbunătățirea muncii brigăzilor care lu
crează la deschidere și pregătire ia toate u- 
nitățile din bazinul Văii Jiului este pe deplin 
posibilă. Brigăzile care au obținut realizări 
de peste 60 m/lună. cifră ce reprezintă media 
realizărilor au dovedit și dovedesc această 
posibilitate. Este necesar să se depună efor
turi susținute de către toți factorii de con
ducere și execuție pentru realizarea unor vi
teze de avansare sporite.

O sarcină deosebită revine șefilor de briga
dă, care trebuie să ducă o activitate susținu
tă pentru organizarea muncii și disciplinarea 
brigăzii. In acest scop este necesar să se de
pună stăruințe permanente și pentru stabili
zarea muncitorilor în cadrul brigăzilor și ridi
carea calificării lor (Cine să o facă: brigadierii 
sau maiștrii ? — n.r.).

Urmărirea avansării lucrărilor de deschide
re și pregătire să se facă zilnic pentru fieca
re loc de muncă atît la nivelul sectorului cît 
și al conducerii unității și să se intervină o- 
perativ în cazul cînd nu se respectă progra
mul stabilit (Este cazul ca în acest domeniu 
să se pună ordine ! — n.r.).

In perioada anilor 1966—1971 producția din 
abatajele frontale s-a dublat iar în acest an 
va trebui să atingă 4,83 milioane tone. Pro
ducția extrasă din abatajele frontale deține in 
prezent o pondere de 52,8 Ia sută din produc
ția totală a abatajelor din Valea Jiului,

Ponderea însemnată a producției pe care o 
dețin abatajele frontale, creșterile care se pre
văd in viitor impun ca sporirea vitezelor de 
avansare, ridicarea producției pe abataj să 
constituie preocuparea permanentă a tuturor 
conducătorilor unităților.

Analizînd rezultatele tehnico-economice ob
ținute în ultimii ani în aceste abataje se con
stată că în general indicatorii obținuți au avut 
o evoluție pozitivă în ce privește productivi
tatea și reducerea consumului de material 
lemnos.

Cu toate aceste rezultate bune obținute se 
constată la unele exploatări o scădere a pro
ducției medii zilnice extrase din abatajele 
frontale. Totodată vitezele de avansare în a- 
batajcle frontale au scăzut de la 26,7 m/lună 
în 1971 la 26 m in luna aprilie 1972. Nici o u- 
nitate din cadrul centralei. în afara minei Pe
trila. nu a reușii în luna aprilie să-și realize
ze vitezele de avansare planificate, nerealiză- 
rile lunare fiind cuprinse între 2.5 m/lună la 
Lupeni și 14,2 m/lună la Lonea Se constată 
o situație necorespunzătoare în special la a- 
batajele mecanizate, unde vitezele de avansa
re realizate se mențin la nivel încă scăzut cu 
tot efortul apreciabil făcut pentru dotarea a- 

■ cestora.
Sînt desigur o seamă de cauze care au ge

nerat această situație. Intre acestea o influen
ță însemnată o au diluarea efectivelor, a pla
sării. defecțiunile din aprovizionare și desele 
avarii care au loc. Trebuie înțeles că în ca
dru! programului de lucru de 6 ore orice ava
rie la instalațiile din abataj sau defecțiunile 
din aprovizionare se repercutează cu o mai 
mare intensitate decît în condițiile vechiului 
program.

De aceea, conducerile unităților și sectoare
lor au datoria să programeze reviziile utila
jelor și instalațiilor din dotarea abatajelor 
frontale în așa fel îneît avariile să fie reduse 
kt minim. Conducerile unităților să întreprin
dă, de asemenea, acțiuni concrete pentru îm
bunătățirea aprovizionării tehnico-materiale 
pentru fiecare abataj în parte.

Toată atenția trebuie acordată realizării rit
mice a acestor programe de lucru la abata
jele frontale ca zilnic, pe fiecare schimb, să 
se respecte operațiile prevăzute în așa fel ca 
nici un abataj să nu-și piardă ciclu] zilnic 
și avansarea lunară stabilită. Nerealizarea la 
un abataj frontal a succesiunii operațiilor 
pe fiecare schimb trebuie cunoscută personal 
pînă la directorul unității și să se stabilească 
precis cauzele și măsurile ce trebuie luate 
pentru recuperarea eventualelor operații în 
care nu s-a putut încadra astfel ca să nu fie 
nicj un abataj frontal care să nu-și respecte 
ciclul programat.

ORGANIZAREA ÎNSEAMNĂ TOTUL

nose cazuri cînd un om sau un 
schimb pleacă din abataj înainte de 
terminarea celor 6 ore din progra
mul de lucru. Toți membrii forma
ției luptă pentru realizarea ciclului. 
Se întîmplă desigur — așa cum se 
întîmplă peste tot în mină — să 
apară și în abatajul nostru defec
țiuni. In aceste cazuri apelăm la 
oameni, stăm de vorbă cu liecare în

pane să rămma pmâ la încheieiea 
ciclului și oamenii înțeleg... Sub as
pectul organizării muncii în briga
dă sc impune o mai mare colabo
rare între șefii de schimburi. In ce 
mă privește, mi-am asigurat un con
tact zilnic cu toți șefii de schimb. 
Dacă într-o zi nu-1 întîlnesc 
unul din ei la mină merg la el 
casă, ori vine el la mine".

Pentru rezultatele bune ob
ținute în organizarea brigăzi
lor pe care le conduc s-a <>- 
ferit unui număr de briga
dieri, din partea conducerii 
Centralei cărbunelui ea sim
bol de stimă și respect tro
feul „Lampa Minerului". Tro 
feul a fost înmînai următo 
rilor mineri :

DE LA BRIGĂZILE 
FRONTALIȘTI :
- PETRE CONSTANTIN, 

Erou al Muncii Socialiste, 
șef de brigadă la E.M. 
peni;

Dl

la mine”.

Pc
a-

Lu

Nu este met un secret — au în
cercat ci să convingă pe colegii ca- 
re-i ascultau cu maximă atenție. Și 
ca dovadă că nu au nici un secret 
au înfățișat, cu generozitate și mo
destie, aspecte concrete din activita
tea formațiilor de lucru pe care le 
conduc, de la locurile lor de mun
că. Cu calm și iscusință Petre Con
stantin a prezentat „radiografia" 
muncii în abatajul lronial lung de 
aproape 130 metri, în care obține 
o viteză de avansare de peste 1,25 
ml în 24 ore și o productivitate de 
8—9 tone pe post, descriind amă
nunțit operațiile pe fiecare schimb, 
subliniind că organizarea lucrului și 
munca oamenilor înseamnă totul.

— Brigada noastră este omogenă 
și foarte disciplinată — arăta pri
mul miner a) bazinului nostru car
bonifer. Lucrez împreună cu majo
ritatea oamenilor din brigadă de 
mai mulți ani dar niciodată n-am 
rămas sub plan, întotdeauna am bi
ruit greutățile care ne-au apărut în 
cale. Cunoașterea temeinică a pro
fesiei de miner, slăpînirea utilaje
lor, organizarea superioară a între
gii activități, disciplina fermă și 
munca plină de abnegație a mineri
lor, căutările permanente pentru a 
găsi noi soluții mai productive, mai 
economicoase pentru realizarea sar
cinilor — iată în esență factorii ca
re ne-au condus la rezultate bune.

Spațiul nu permite și nici locul 
nu este potrivit să redăm aici — 
sub latura ei tehnică — metoda de 
lucru a brigăzii conduse de Enache 
Chiriță, de la mina Petrila, care în 
luna martie a realizat în frontalul 
pe care-1 conduce o avansare de 65 
ml și care, începînd cu luna mai.

are ca obiectiv realizarea unei avan
sări și mai mari.

— In condițiile programului de 
6 ore organizarea lucrului în așa 
iei îneît să nu se irosească nici un 
minut din timpul „șutului" este du
pă mine lucru) cel mai important. 
Fiecare schimb, liecare miner trebuie 
să cunoască bine CE are de făcut, 
CUM trebuie să rezolve operațiile 
ce-i revin, CIT trebuie să producă 
și să se încadreze perfect în tim
pii dați. Numai așa putem scoale 
două fîșii în 24 de orc.

— Viteza de 192 ml realizată în 
luna aprilie la înaintare în cărbune 
hicrînd pe două fronturi — arăta și 
Constantin Trifan de la mina Uri
cani a fost posibilă datorită faptu
lui că toți oamenii au înțeles impor
tanța lucrării pe 
executat, că 
lucrul pentru a nu irosi timpul, că 

.. toți membrii formației de lucru mă 
ascultă și-mi respectă indicațiile. Ca 
brigadier muncesc în fiecare zi cot 
la cot cu ortacii mei și chiar mai 
mult decît ci, pentru a le demonstra 
ce sc poate. Așa am reușit să obți
nem viteze din ce în ce mai mari : 
azi 5 m, mîinc 6, poimîine 7... I.a 
aceasta mai trebuie adăugat un lu
cru : sprijinul din partea conducerii 
sectorului care ne-a creat condiții 
bune de muncă, asigurîndu-ne o bu
nă aprovizionare și asistență teh- 
n îcă.

Deci obținerea unor viteze spori
te de avansare atît la abatajele fron
tale cît și la lucrările de deschidere 
și pregătire depinde de creșterea 
rodniciei muncii în cele 6 orc pen
tru a lolosi cît mai productiv teh
nica din dotare.

Ce trebuie făcut pentru aceasta ?

care o aveau de 
ne-am organizai bine

ORĂ CU ORĂ, MINUT CU MINUT, 
TIMPUL TREBUIE FOLOSIT DIN PLIN

ȘI APROVIZIONAREA SĂ FIE ÎN GRAFIC !

folosim din plin timpul pre
ia programul de lucru, oră 

să

,,5’ă 
t'iiZWZ 
cu oră și minut cu minut ! Și să 
nu uităm: „șutul" nu mai are 480 
de minute ci J60 — cu 120 mai pu
țin. liecare minut are acum o va
loare mai mare și de aceea iiu tre
buie pierdut".

Aceasta idee majoră a străbătut 
ca un fir roșu cuvîntul fiecăruia 
din brigadierii care conduc lorma- 
țiile de lucru cu cele mai bune re
zultate.

Și. la întrebarea cum să obținem

acest lucru, răspunsurile date de pur
tătorii experienței înaintate au avut 
aceeași invariabilă substanță : prin- 
tr-o organizare cît mai bună a lu
crului la front (desigur aceasta în 
funcție de condițiile și particularită
țile fiecărui loc de muncă) și prin- 
tr-o disciplină riguroasă.

— In brigada noastră — arăta 
Petre Constantin într-o replică dată 
lui Petru Repaș care își reproșa că 
în linele din schimburile brigăzii 
sale pe care le controlează mai rar, 
disciplina lasă de dorit — nu se co

Așa cum s-a desprins din cuvin 
tul brigadierilor și cum s-a recunos
cui de către factorii de conducere 
din centrală rezultatele muncii nu 
depind întotdeauna numai și numai 
de brigadă. Sînt cazuri cînd for
mația de lucru se dovedește neputin
cioasă în lața unoi stări de lucruri. 
Este semnificativă în acest sens in
tervenția lui Costache Zaharia, de 
la mina Paroșeni, unul din mine
rii ciinoscuți în întregul bazin pen
tru calitățile sale de bun organiza
tor, pentru priceperea și hărnicia 
sa.

— Inii vine foarte greu să iau 
cuvîntul pentru că este prima dată, 
după 17 ani de muncă în minerit, 
cînd sînt pus în situația să arăt că 
nu mi-am realizat planul In prima 
lună cînd am introdus „complexul" 
in abataj am realizat o avansare de 
54 m în 22 de zile. Acum, după 
4 ani de lucru cu această instala
ție modernă, timp în care am cîș- 
tigat experiență, am ajuns să reali
zez 23 ml într-o lună. Ce s-a în- 
timplat cu noi ? Complexul este un 
utilaj complicat, are nevoie de piese 
de schimb pentru instalația mecani
că, pentru instalația hidraulică, pen
tru instalația electrică. Aceste piese 
lipsesc adeseori cu desăvîrșire. In 
același timp, întreținerea și supra
vegherea lui trebuie făcută dc lă
cătuși și electricieni bine calificați. 
Aceștia lipsesc însă. Și din cauză 
că lipsește o piesa, din cauza ne
glijenței unui lăcătuș, din cauză că 
un electrician nu-și face datoria >'ă 
o brigadă întreagă, stă un complex 
modern care costă multe milioane și 
care ar putea să dea o mare canti
tate de producție. Oare noi, minerii, 
sîntem vinovați că nu sc realizează 
planul în astfel de condițiuni ?

Situația relatată nu constituie un 
caz izolat. Un alt miner de presti
giu, Dumitru Coslinaș, de la mina 
Lonea, arăta în cuvîntul său :

— Avem lipsă
Ea lei, ne lipsesc telescoapele, nu 
avem ventile, furtune, becuri. Cînd 
am trecut la programul de 6 ore 
ni s-au promis multe. Veți fi apro
vizionați cu de toate — ni s-a spus. 
Am crezut la un moment dat că 
ni se va da prea mult... In reali
tate lucrurile nu stau așa. De multe 
ori ne lipsesc materiale, piese impor
tante din care cauză pierdem orc 
întregi. Sînt foarte dese și cazurile 
cînd transportul materialelor, eva
cuarea sterilului de la locurile de 
muncă se lace cu mare greutate. 
Aceste deficiențe cauzează mari pier
deri. Dacă, de exemplu, brigada 
noastră ar fi aprovizionată în așa 
le! îneît să nu ne deplasăm de la 
locul de muncă după materiale pu
tem realiza o avansare de 100 me
tri liniari pe lună. Subliniez : nu
mai cu o bună aprovizionare se pot 
obține viteze mari de înaintare /

Reliefarea unor astfel de deficien
țe, a căror prezență se face simțită 
in multe locuri, arată ce rezerve 
mari de creștere a vitezelor de a- 
vansare, de sporire a productivității 
muncii și a producției de cărbune 
există la minele din bazinul Văii 
Jiului.

In ciuda unor greutăți în ce pri
vește aprovizionarea cu materiale și 
piese de schimb și a deficiențelor or
ganizatorice minerii sînt hotărîți să 
muncească cu abnegație, să învingă, 
să recupereze întreaga rămînerc în 
urmă, să îndeplinească în întregime 
sarcinile de pian. Toți participanții 
la dezbateri — exprimînd gîndurile, 
sentimentele, hotărîrea întregului de
tașament al minerilor din Valea Jiu
lui — au fost unanimi în a asigura 
partidul că vor face totul pentru 
redresarea producției, pentru obți
nerea unor rezultate din ce în ce 
mai bune.

mare de armături.

Ceea ce
despre

Influența creșterii vitezelor de avansare și
realizării ciclurilor asupra cîștigurilor minerilor

Noul sistem de caicul ai cîșligu- 
rilor brigăzilor în acord care se a- 
plică la toate minele din Valea Jiu
lui, începkid cu luna aprilie 1972, 
este lin s’imulcnt care contribuie 
substanțial la creșterea realizărilor 
în producție și a cîștigurilor mine
rilor. Acest sistem de calcul are la 
bază creșterea tarifelor cu pînă la 

la sută în cazul realizării planu- 
stabiiit în proporție 

sulă. Dalele de plan.

20 
Jui 
la

de 1C0.5 
tarifele și

condițiile de lucru stabilite prin foile 
de acord înniînate șefilor de brigăzi 
înainte de începerea lunii, nu se 
mai schimbă în cursul lunii.

Influența realizării ciclului asupra 
cîștigului este ilustrată în graficele 
de mai jos.

In primul grafic se arată un e- 
xemplu de calcul pentru o lucra
re de pregătire în steril, care are 
un prof ii de IO mp, cu încărcare 
mecanizată și susținere metalică TU.

I.a o plasare de 16 posturi pc 
zi, în cazul cînd se realizează o a- 
vansare de 60 m/lună cîștigul pe 
post de miner cit 108 lei salariu 
tarifar este de 77,1 lei/post; la 90 
m/lună cîștigul este de 139,2 
lei/ post, la 104 m/lună — de 161 
lei/post, iar la realizarea de 112 
m/lună — de 173,3 lei/post.

Cel de-al doilea grafic, care ilus
trează influența realizării ciclului a- 
supra cîștigului exemplil ică
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pentru cele 
mai bune 
rezultate

— MIHAI ȚIGAIERU, șef 
de brigadă Ia E.M. Petrila;
- CHIBIȚA ENACHE, șef 

de brigadă la aceeași exploa
tare,

DE LA BRIGĂZILE 
DESCHIDERI ȘI 
TIR1 :
- DION1SIE

— șef de brigadă 
Dîlja;

— CONSTANTIN TR1FAN
— șef de brigadă 
Uricani.

II FELICITĂM 
TR1VĂ PE TOȚI 
TORH ACESTUI
AL HĂRNICIEI MINEREȘTI 
ȘI LE URĂM NOI SUCCE
SE !

DE 
PREGA-

GERGELY 
Ia E. M.

la E. M.

DEOPO
CÎȘT1GA

TROFEU

Pagină 
realizată 

de
C. MAGDALIN

se poate spune în final 
cele două consfătuiri :

Consfătuirile cu brigadierii de la frontale și 
de la lucrările de deschidere și pregătiri s-au 
dovedit a fi un fructuos schimb de experien
ță, o bogată sursă de învățăminte, o analiză 
deschisă și profundă a unor deficiențe care 
frînează procesul de producție, un dialog viu, 
pc probleme concrete, intre conducătorii for
mațiilor de lucru și factorii de conducere de 
la exploatări și din centrală care a avut ea 
obiectiv LĂRGIREA CĂILOR CARE, IN 
CONDIȚIILE PROGRAMULUI DE 6 ORE. 
DUC LA OBȚINEREA UNOR VITEZE MAI 
MARI DE AVANSARE, LA CREȘTEREA 
NUMĂRULUI DE CICLURI LUNARE ȘI. PE 
ACEASTĂ BAZĂ, LA OBȚINEREA I NEI 
PRODUCTIVITĂȚI MAI ÎNALTE, LA ÎNDE
PLINIREA RITMICĂ A PLANULUI PRO
DUCȚIEI DE CĂRBUNE și — în final Ia 
CREȘTEREA CÎȘTIGURILOR MINERILOR.

Din consfătuiri s-au desprins sarcini deose
bite PENTRU CONDUCEREA CENTRALEI 
CĂRBUNELUI, privind organizarea mai su
perioară a întregii activități de producție, ac
tivitatea de concepție, (proiectarea abatajelor 
ea lungime, înălțime și dotare tehnică), spori
rea producției de piese de schimb, aprovizio
narea tehnico-materială a minelor: PENTRU 
CONDUCERILE EXPLOATĂRILOR MINIE
RE, privind organizarea brigăzilor, stabilirea 
unor formații corespunzătoare din punct de 
vedere al numărului de muncitori în fiecare 
brigadă, plasarea judicioasă a forței de mun
că, organizarea deservirii și controlului fron
turilor de lucru; PENTRU CONDUCERILE 
SECTOARELOR, privind crearea de condiții 
optime la fiecare loc de muncă.

Sarcini deosebite s-au desprins și PENTRU 
CONDUCĂTORII DE BRIGĂZI. Despre aces
te șarcini s-a mai scris. Se impune totuși să 
fie subliniată o dată în plus necesitatea de a 
se acționa mai hotărif atit pe linie adminis
trativă cit și pe linie politică pentru ÎNTĂ
RIREA DISCIPLINEI în brigăzi. Din consfă
tuire s-a desprins cu claritate că ACOLO 
UNDE EXISTĂ O DISCIPLINĂ FERMĂ, 
PROMPTITUDINE ÎN ÎNDEPLINIREA SAR
CINILOR ZI DE ZI. OPERATIVITATE IN

RECUPERAREA RĂMINER1LOR ÎN VRMĂ 
SE OBȚIN REZULTATE BUNE; dimpotrivă, 
în brigăzile unde se lucrează la inlimplarc 
rezultatele sînt slabe ; viteză de avansare scă
zuta, randamente mici, rămîneri sub plan.

îmbunătățirea activității generale a mine
lor din Valea Jiului, creșterea vitezelor de 
avansare, sporirea posibilităților de cîștig ale 
minerilor pe baza îndeplinirii ritmice a pla
nului de producție reclamă din partea colecti
vului Uzinej de utilaj minier o preocupare 
deosebită pentru a deservi exploatările mi
niere cu utilaje Și echipament în CANTITĂ
ȚILE NECESARE și LA NIVELUL CĂLITĂ 
TIV CERUT. De asemenea, s-a ridicat necesi
tatea acută a îmbunătățirii activității in corn 
partimentele electromecanic și aprovizionare

O problemă cu multiple implicații este lua 
rea unui complex de măsuri de ordin adtni 
nistrativ. social și educativ pentru a se pune 
stavilă fluctuației exagerate, asigurării forței 
de muncă necesare, calificării și stabilizării 
ei in Valea Jiului.

Conducerea Centralei cărbunelui, care in 
cele două consfătuiri s-a dovedii receptivă la 
numeroasele observații critice, sugestii și pro
puneri, este datoare să studieze cu atenție 
problemele ridicate de participant) și să asi
gure rezolvarea lor promptă. Inițiind o acțiu
ne de largă anvergură pentru creșterea vite
zelor de avansare și a numărului de cicluri 
conducerea centralei — iar la rindul lor, con
ducerile exploatărilor miniere și sectoarelor 
— trebuie să sprijine EFECTIV brigăzile de 
mineri în obținerea unor rezultate mai bune.

In această ordine de idei organizațiilor de 
partid ca și organizațiilor de sindicat și 
U.T.C — le revine îndatorirea de a susține 
prin activități specifice muncii lor, acțiunea 
menită să ducă la creșterea vitezelor de a- 
vansare în subteran, la obținerea unor rezul
tate bune pe toate planurile, pentru realizarea 
integrală a planului la producția de cărbune 
pe acest an, pentru creșterea aportului mine
rilor din Valea Jiului la opera construcției 
socialiste în patria noastră

la realizarea 
adică a unui 

salariul ajunge

de 128,20 lei/post; 
vitezei de 32,5 m 
ciclu/zi (1,25 m/zi) 
la 138.80 lei/post, iar la depășirea 
cu două cicluri adică 35 metri, sa
lariul va fi de 149,50 lei.

Exemplele de mai sus sini con
cludente pentru a evidenția impor
tanța majoră pe care o prezintă 
creșterea vitezelor de avansare, core
lată cu realizarea ciclurilor, pentru 
creșterea cîștigurilor minerilor.

o lungime 
înălțime de 3 

posturi/ciclti, la 
de 108 lei/post

unui abataj lronial cu 
medic de 60 m, cu
m,
nn 
de
nei
gul
84.5 lei/post; la 
lei/post; în condițiile realizării a .30 
metri, dar a nercalizării numărului 
de cicluri programate — adică 26 
(32,5 m) — se realizează un cîștig

lasare de 45
tarifar

In condițiile realizării u- 
25 m/lună, cîști- 

poate realiza este de 
' 27,5 m — 94

o plas.. 
salariu 

miner.
avansări de
ce se
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ÎNCHEIEREA ÎNTÎLNIRII DINTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU Șl IOSIPBROZ TITO
Comunicat comun cu privire la întilnirea de la Porțile de Fier Convorbiri oficiale între tovarășii!

tovarășul losip Broz lito Nicolae Ceaușescu și tovarășul losip Broz lito
(Urmare din pag. I)

In zilele de 16 și 17 mai 1972. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, împreună cu to
varășa lovanka Broz, s-au întîl
nit la Porțile de Fier.

Cei doi președinți au dezve
lit ia 16 mai 1972 placa inaugu
rală. mareînd în mod solemn 
punerea oficială în funcțiune a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier. 
La festivități au participat 
înalți conducători de partid și 
de stat din România și Iugosla
via, muncitori, tehnicieni și in
gineri care au lucrat la edifi
carea acestui obiectiv, precum 
si un mare număr de oameni ai 
muncii din cele două țări.

La invitația Guvernului Re
publicii Socialiste România și 
a Guvernului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, la 
festivități au fost prezenți re
prezentanți ai guvernelor din 
țările membre ale Comisiei Du
nării, ambasadorii .acestor 
state acreditați la București și 
Belgrad, precum și reprezen
tanți ai Comisiei Dunării.

Cei doi președinți au rostit 
cuvântări la marele miting al 
prieteniei de la Turnu Severin. 
■Oamenii muncii români și iu
goslavi, prezenți la festivități, 
au întîmpinat și au salutai cu 
deosebită căldură pe președin
ții Nicolae Ceaușescu și loșip 
Broz Tito, dînd expresie și cu 
acest prilej puternicelor senti
mente de prietenie și stimă ce 
animă reciproc popoarele celor 
două țări socialiste vecine.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito s-au întreți
nut cordial cu muncitori, ten- 
niiei&i. ingineri și cu alți spe
cialiști din cele două țări, dînd 
o înaltă apreciere eforturilor 
deosebite și activității lor crea
toare pentru înfăptuirea gran
diosului sistem hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier. 
Ei au conferit înalte distincții 
ale Republicii Socialiste Roma
nțași Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia unui mare 
număr de muncitori, tehnicieni 
șj ingineri.

Cei doi președinți au sublini
at eu deosebită satisfacție că 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, mă
reață operă comună a oameni
lor muncii din cele două țări, 
reprezintă un simbol trainic al 
prieteniei și bunei vecinătăți 
tradiționale dintre 
Soc.al istă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, 
întemeiată pe legături istorice 
între popoarele lor în lupta 
pentru independență națională, 
progres social și pentru constru
irea societății socialiste. Ei au 
exprimat încrederea că acest 
măreț obiectiv — expresie eloc
ventă a aplicării cu consecven
ță u principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, avantajului re
ciproc, stimei și înțelegerii mu
tuale — va stimula generațiile 
actuale și viitoare spre obține
rea unor noi realizări creatoa
re, spre consolidarea și adînci- 
rea prieteniei și a colaborării 
multilaterale dintre popoarele 
iromân și iugoslave.

Cele două centrale hidroelec
trice contribuie în mod substan
țial la dezvoltarea bazei ener
getice a economiilor naționale 
din România și Iugoslavia. In 
același timp, prin realizarea 
complexului de la Porțile de 
Fier, s-au înlăturat complet 
piedicile naturale, care, timp de 
secole, au formal în acest sec
tor un obstacol în calea dezvol
tării traficului pe Dunăre. Prin 
aceasta s-au creat, totodată, 
condiții favorabile amplificării 
transporturilor fluviale, intensi
ficării circulației turistice, 
schimbului de valori materiale 
și spirituale dintre țările dună
rene, ceea ce va contribui la o 
mai bună înțelegere și promo
vare a colaborării între eie, pre
cum Și pe plan mai larg.

Capacitatea științifică și teh- 
nico-organizatorică dovedită de 
specialiștii români și iugoslavi 
și experiența bogată acumulată 
în construirea sistemului Porți
lor de Fier vor servi, în conti
nuare. pentru punerea în valoa
re complexă a potențialului co
mun hidroenergetic și turistic 
a) Dunării.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, losip Broz Tito, au pur
tat, în timpul întîlnirii, convor
biri, la care au participat :

Din partea română, tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Emil Drăgănescu, membru 
a] Comitetului Executiv al Cu

al Prezidiului

Republica

miletului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în 
comisia mixtă rontâno-iugosJa- 
vă de colaborare economică, 
Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Centra) a! Partidului 
Comunist Român. Corneliu Mă
nescu. membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Șandru. ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad. Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R.. șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., consi
lier Ia C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Colț, director adjunct al Direc
ției relații din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea iugoslavă, tovară
șii : Gemal Biedici, președinte
le Consiliului Executiv Federal, 
Stane Dolanț, secretarul Birou
lui Executiv
U.C.I., Mirko Tepavaț, secretar 
federal pentru afacerile externe, 
Dușan Gligorievici, membru al 
Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugosla
vă de colaborare economică, 
lso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Marko Vrhuneț, șeful de cabi
net al președintelui Republicii, 
M.iloș Melovski, consilierul pre
ședintelui Republicii pentru 
probleme de politică externă, 
Tihomir Kondev, director ad
junct al Direcției pentru Euro
pa Răsăriteană din Secretaria
tul Federal pentru afacerile ex
terne. Murat Agovici. șef de 
secție în Secretariatul Federal 
pentru afacerile externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate, stimă, deplină în
credere Și înțelegere reciprocă.

Președinții s-au informat asu
pra realizărilor și perspectivelor 
dezvoltării celor două țâri și 
au discutat despre posibilități
le extinderii și diversificării în 
continuare a colaborării dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre Partidul 'Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia. Ei au 
făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la proble
mele actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceauses
cu și președintele losip Broz 
Tito au subliniat cu deosebită 
satisfacție că- relațiile tradițio
nale de prietenie dintre Româ
nia și Iugoslavia se dezvoltă și 
se lărgesc multilateral, pe baza 
respectării depline j principi
ilor independenței și suverani
tății naționale, integrității teri
toriale. neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc. Ei 
au apreciat că promovarea nea
bătută a acestor principii a 
conferit și conferă relațiilor 
dintre cele două țări o valoare 
și semnificație deosebite și au 
exprimat dorința comună de a 
găsi noi posibilități și forme 
pentru continua extindere și a- 
dîncire a, raporturilor bilaterale 
pe multiple planuri.

Cei doi președinți au .sublini
at că în colaborarea dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia. în perioada de la 
întîlnirea dc la Timișoara din 
23—24 noiembrie 1971, s-a în
registrat un progres continuu 
în toate domeniile relațiilor re
ciproce : politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural. în zoha 
de frontieră.

Se înfăptuiesc cu succes acor
durile și înțelegerile conveni
te anterior 
colaborării, 
de mărfuri 
aproape 50 
1 izurile din 
comercial pe 
de în continuare o creștere im
portantă. Are o însemnătate 
deosebită faptul că ponderea o- 
perațiunilor comerciale rezulta
te din «ooperare crește de la 10 
la sută în 1971, la 20 la sută în 
acest an.

Părțile nu convenit ca orga
nele competente ale celor do
uă țări să elaboreze noi propu
neri concrete pentru promova
rea în continuare a cooperării 
economice. Deschiderea noului 
punct de frontieră rutier pe co
ronamentul barajului de la Por
țile de Fier va favoriza sub
stanțial colaborarea în zona de 
frontieră și, în același timp, 
dezvoltarea turismului interna
țional.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tîto au subliniat 
că relațiile fructuoase de bună 
vecinătate reprezintă una din 
premisele colaborării multilate
rale între state, ale progresului 
și păcii. Ei au exprimat și cu 
acest prilej hotărîrea țărilor lor 
de a dezvolta în continuare re
lațiile de prietenie și colabora
re eu toți vecinii. Președinții 
și-au reafirmat convingerea că 
promovarea relațiilor dintre ță
rile vecine — pe plan economic, 
al schimbului de bunuri cultu
rale, ai cuceririlor științei și 
tehnicii, al dezvoltării colaboră
rii politice și în alte domenii 
— corespunde intereselor lor 
actuale și de viitor și constitu
ie. totodată, o contribuție con
cretă la colaborarea regională 
și în lume.

Cei doi președinți au reafir
mat hotărîrea Republicii Socia
liste România și a Republicii

Socialiste Federative Iugoslavia 
de a dezvolta în continuare re
lațiile de prietenie cu toate ță
rile socialiste, cu celelalte state 
ale lumii, indiferent de orîndu- 
irea lor socială și politică, pe 
baza principiilor cunoscute.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele losip 
Broz Tito au subliniat impor
tanța transformărilor profunde, 
sociale, politice și economice în 
lumea contemporană, în care se 
afirmă tot mai mult forțele so
cialismului, progresului și păcii. 
Ei au constatat, totodată, că. în 
ciuda tendințelor de dezvoltare 
pozitivă și a afirmării politice 
de înțelegere pe calea tratative
lor, în linele regiuni al lumii 
mai continuă politica de forță, 
de dominație care amenință in
dependenta, libertatea și securi
tatea popoarelor și țărilor lu
mii. Pornind de la aceasta, ei 
au relevat necesitatea imperi
oasă a participării active a tu
turor statelor — mari, mijlocii 
și mici — la rezolvarea proble
melor stringente care preocupă 
în prezent omenirea.

Cele două părți au condam
nat cu hotărîre noile acte de 
război ale S.U.A. împotriva 
R.D.V., a întregului popor viet
namez, considerîndu-le deosebit 
de primejdioase pentru pacea și 
securitatea lumii. Ele au reafir
mat deplina solidaritate cu lup
ta eroică a poporului vietnamez 
pentru apărarea libertății, in
dependenței. suveranității na
ționale și a dreptului de a de
cide singur asupra destinelor 
sale. România și Iugoslavia se 
pronunță cu fermitate pentru 
încetarea neîntîrziată a tutu
ror acțiunilor agresive îndrep
tate împotriva R.D. Vietnam, 
pentru reluarea tratativelor de 
la Paris în vederea găsirii u- 
nei soluții pașnice, pentru re-, 
tragerea totală a trupelor S.U.A. 
din întreaga Indochină.

Apreciind cu îngrijorare că 
perpetuarea crizei în Orientul 
Apropiat ar putea să aibă con
secințe imprevizibile pefttru si
tuația din această regiune, pre
cum și din bazinul Meditera- 
nei și Balcani, cei doi preșe
dinți au considerat că este ne
cesară o angajare mai amplă 
pentru găsirea unei soluții poli
tice, pe baza aplicării grabnice 
a rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, ceea 
ce presupune retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate, asigurarea inte
grității șj .suveranității fiecă
rui stat din această zonă, re
zolvarea problemei palestinie
ne potrivit intereselor legitime 
și aspirațiilor naționale ale po
porului palestinian.

Manifestînd satisfacție pentru

evoluția pozitivă a situației din 
Europa, președinții și-au expri
mat convingerea că ratificările 
tratatelor dintre U.R.S.S. și R.F. 
a Germaniei și dintre R.P. Po
lonă și R.F. a Germaniei ar pu
tea da un nou impuls în pro
movarea relațiilor de cooperare 
pașnică între țările europene.

Cei doi președinți consideră 
că în prezent sînt create condi
ții favorabile pentru pregătirea 
în cadru multilateral a confe
rinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, care ar 
trebui să aibă loc în viitorul 
apropiat, pe baza participării 
egale în drepturi a tuturor sta
telor europene, a S.U.A. și Ca
nadei.

Cele două părți au subliniat 
cit pacea și securitatea în Euro
pa sînt indivizibile și că în trăi 
nicia și stabilitatea acestora sînt 
interesate toate popoarele. Ro
mânia și Iugoslavia au adus o 
contribuție importantă la aces
te procese pozitive din Europa 
și depun eforturi pentru stabili
rea unor relații 
bună vecinătate și 
multilaterală în Balcani, pen
tru transformarea acestei regi
uni într-o zonă a păcii și cola
borării liberă de arme nuclea
re.

Cei doi președinți au sublini
at și cu acest prilej importanța 
și rolul forțelor progresiste, al 
popoarelor tuturor continente
lor în lupta pentru independen
ta națională și egalitatea în 
drepturi în relații internaționa
le. pentru reducerea decalaje
lor economice între țările in
dustrializate și statele în curs 
de dezvoltare, împotriva impe 
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii 
de apartheid și discriminare ra
sială și a oricăror forme de ex
ploatare. Ei au relevat necesita
tea depunerii unor eforturi sus
ținute din partea tuturor po
poarelor și forțelor progresiste 
pentru soluționarea probleme
lor internaționale actuale, pen
tru apărarea securității inter
naționale, pentru pace și pro
gres în lume.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via, losip Broz Tito. au dat 
înaltă apreciere rezultatelor ob
ținute în colaborarea dintre ce
le două partide. Ei au exprimat 
dorința P.C.R. și U.C.I. de a 
dezvolta, în spiritul prieteniei 
și respectului reciproc, schim
bul multilateral dc păreri și ex
periență privind construcția so
cialistă și de a extinde conti
nuu colaborarea dintre P.C.R. și 
U.C.I. In acest scop, vor fi in
tensificate schimburile recipro-

de prietenie, 
cooperare

î

ce de vizite șt inulnirile între 
conducătorii celor două părtide 
și ai organizațiiloi soeial-politi- 
ce și de masă.

Secretarul generai al P.C.R 
și președintele U.C.I. au subli
niat necesitatea lezvoltării în 
continuare a colaborării între 
toate partidele comuniste și 
muncitorești pe baza marxism- 
leninismului, a respectării con
secvente a principiilor indepen
denței. egalității în drepturi. în
crederii reciproce, neamestecu
lui în treburile interne și a 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia sa politică în 
conformitate cu condițiile din 
propria (ară. Ei și-au reafirmat 
convingerea că numai pe aceas
tă bază se pot realiza o colabo
rare rodnică multilaterală și 
unitatea partidelor comuniste și 
muncitorești egale in drepturi, 
care reprezintă o condiție a con
solidării socialismului ca pro
ces mondial.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au constatat 
identitatea sau marca apropie
re a punctelor de vedere ale ce
lor două partide șj țări privind 
problemele relațiilor și colabo
rării dintre partidele comuniste 
și muncitorești și cele mai im
portante probleme internaționa
le actuale. Ei au subliniat că e- 
voluția situației pe plan mondi
al confirmă justețea aprecieri
lor și pozițiilor Partidului Co- ' 
munist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, cuprinse în Co
municatul Comun dat publici
tății cu prilejul întîlnirii din 
noiembrie 1971 de la Timișoara, 
și au reafirmat importanța con
tactelor și schimburilor de ve
deri pentru dezvoltarea conti
nuă a raporturilor de prietenie 
și colaborare multilaterală în
tre România și Iugoslavia.

Tovarășul losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, împreună eu to
varășa lovanka Broz, a invitat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
‘Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, împreu
nă

liu Mănescu, membru al Comi
tetului Centra) al Partidu
lui Comunist Român. mi
nistrul 
Vasile 
rid Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, Aure) Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al Partidului 
Comunist Român. Gheorghe O 
prea, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., consilier la C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Colț, director 
adjunct al direcției relații din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au luat 
parte tovarășii Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal, Stane Dolanț. se
cretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I., Mirko Tepa- 
vaț, secretar federal pentru afa
cerile externe, Dușan Gligorie- 
vici, membru al Consiliului E-

al
Român, 

afacerilor externe, 
Șandru, ambasado-

xecutiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mix
tă româno-iugoslavă 
rare economică, Iso 
ambasadorul R.S.F. 
la București, Marko 
șeful de cabinet al președintelui 
Republicii, Milos Melowski. con
silierul președintelui Republicii 
pentru probleme de politică ex
ternă, Tihomir Kondev, director 
adjunct al Direcției pentru Eu
ropa Răsăriteană din Secreta
riatul Federal pentru Afacerile 
Externe. Mural Agovici. șef de 
secție în Secretariatul Federal 
pentru Afacerile Externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate, stimă, deplină în
credere și înțelegere reciprocă.

Partea finală a convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Tosip 
Broz Tito a avut loc în aceeași 
atmosferă do caldă cordialitate,

de colabo- 
Njegovan, 
Iugoslavia

Vrhuneț,

prietenie, stimă și înțelegere 
deplină, la bordul navei „Mihai 
Viteazul".

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit apoi un dejun în cinstea 
tovarășului Iosip Broz Tito și 
a tovarășei lovanka Broz. La 
dejun au luat parte tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, tovarășul 
Mialko Todorovici, celelalte 
persoane oficiale române Și iu
goslave.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă 
Cu acest prilej,

prietenie, 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
losip Broz Tito au toastat pen
tru prietenia indestructibilă din
tre cele două partide Și 
pentru 
turilor 
român 
pentru 
întreaga lume.

țări, 
continua întărire a legă- 
frățești dintre poporul 
și noooarele Iugoslaviei, 
colaborare și pace în

Vizita la partea Iugoslavă a Sistemului
hidroenergetic și de navigație

(Urmare din pag. 1)

privind promovarea 
Volumul livrărilor 

în 1971 a sporit cu 
la sută fată de rca- 
1970, iar protocolul 

anul 1972 preve

cu tovarășa Elena Ceaușescu 
să facă o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, urmî.nd ca 
data vizitei să se stabilească ul
terior.

Drobeta Turnu Severin

Kladovo 17 mai 1972

mișcare de rotație generatoare de e- 
nergie electrică.

Dc-a I ungii] lacului, către amon
te, pe șoseaua căreia i s-a spus 
„Drumul Soarelui", se ajunge la 
Orșova, noua localitate, construită 
din temelie de o parte și de alta a 
goli ului ce pînă nu de mult era 
cursul inferior aJ Cernci.

împodobită festiv, Gara fluvială 
Orșova, o modernă construcție flan
cată dc un șantier de reparații na
vale, și el nou, de gara feroviară, 
la Ie), modernă, nouă, impunătoare, 
este în sărbătoare. Populația a ve
nit în marc număr să întîmpine 
înalții oaspeți. Torent de aplauze și 
urale întîmpină sosirea coloanei ofi
ciale. Se flutură steaguri, se ova
ționează îndelung pentru cei doi 
conducători de partid și de stat, 
pen tiu prietenia frățească dintre Ro
mânia și Iugoslavia, dintre popoarele 
român și popoarele Iugoslaviei.

Pionieri oferă flori.
La chei este ancorată nava ofi

cială „Mihai Viteazul", vas flu
vial modern, construit la Oltenița 
și aliat în prima sa cursă. Oaspeții 
trec de pe mal pe navă.

Comenzi scurte, manevre precise 
și vasul, dc un alb imaculat, se des
prinde lin de cltei și înaintează pe 
luciul golfului Orșova, sau mai de
grabă estuarului Cerna, îndreptîndu- 
se, escortat de patru vedete grăni
cerești, spre Cazane, monumetală și 
spectaculoasă străpungere de către 
lltiviu a muntelui, într-o croaziera 
pe apele marelui lac de acumulare 
de la Porțile de Fier.

Modernul vas oficial, în al cărui

— »
hol de onoare au lost gravate chi
purile lui Traian și Deccbal, ale lui 
Mircea, Ștelan și Mihai, trece suc
cesiv printre maluri în coborîre lină, 
printre coborîri de perete de piatră. 
Celebra „Tabiilla Traiana", piatra 
inaugurală a drumului construit 
romani prin trecătoarca Cazane 
aproape două milenii în urmă, se 
lățișează ochiului în ipostaza ei 
riginală, cu toate că astăzi ea 
alia cu aproximativ 30 dc metri 
mai sus dccîl atunci cînd construc
torii unici inanenran temerara lor 
operă

Este ora 16,90 Nava ..Mihai 
Viteazul" acostează la cheiul 
gării fluviale Orșova.

Garda militară prezintă «no
rul. Mii de cetățeni ai Orșovei, 
venîți să salute pe conducăto
rii de partid și de stat ai Ro
mâniei și Iugoslaviei, ovațio
nează, aclamă cu însuflețire.

Cei doi conducători de partid 
și de stat, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
lovanka Broz, persoanele ofici
ale române și iugoslave coboa
ră de pe vas.

Aici, la Orșova, ia sfârșit isto
rica întâlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și fosip Broz 
Tito, în cadrul căreia a fost i- 
naugurat oficia) monumentalul 
Sistem hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier” au 
purtat rodnice convorbiri, s-a 
zidit încă o cărămidă la baza 
relațiilor frățești, ie nezdrun
cinat. româno-iugoslave.

Are loc ceremonia oficială.
Comandantul gărzii militare 

de onoare prezintă raportul.

și la Orșova

Plecarea din Drobeta Turnu Severin
a conducătorilor de partid și de stat

tuită din militari, membri ai 
gărzilor patriotice și din deta
șamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul comandantu
lui suprem al forțelor noastre 
armate.
Ceaușescu. 
de stat al
România. 
Ceaușescu, 
rășul Ion
trec în revistă garda 
re. Pionieri oferă flori

ex- 
ca- 
se-

C.C. al P.C.R. prim-secretar 
Comitetului județean Dolj al 

membrii Biroului Co-

de 
cu 

lo
o
se

Sînt intonate 
ale Republicii 
rative Iugoslavia șt Republicii 
Socialiste România.

Răsună salve de artilerie
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și losip Broz Tito trec în revis
tă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de ■ 
stat ai României și Iugoslaviei 
își ian apoi un călduroi rămas , 
bun Tovarășii Ceaușescu și Tito 
își string prelenește mîinile se 
îmbrățișează

Mulțimea aclamă cu putere, 
dînd din nou expresie sentimen
telor puternice de prietenie și 
stimă ce animă poporul nostru 
față de popoarele Iugoslaviei 
social isle vecine și priete
ne. Se ovaționează puternic i 
„Ceaușescu-Tito" — „Ceaușesca- 
Tito” Un grup de copii oferă 
flori celor doi președinți, soți
ilor lor. celorlalte persoane ofi
ciale române și iugoslave.

Salutați cu cordialitate și 
prietenie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, de celelalte per
soane oficiale române, tovară
șul losip Broz Tito și tovarășa 
’ovanka Broz, persoanele ofici
ale iugoslave care i-au însoțit, 
părăsesc gara fluvială Orșova.

Coloana oficială de mașini 
străbate noua șosea de pe ma
lul românesc al Dunării și, tra- 
versînd coronamentul baraju
lui de la Porțile de Fier pe 
noua cale rutieră recent deschi
să, se îndreaptă spre R.S.F. Iu
goslavia.

imnurile de stal ' 
Socialiste Fede-

l

i

tovarășul Nicolae 
Se intonează imnul 
Republicii 
Tovarășul 
împreună

Gheorghe

Socialiste 
Nicolae 

cu tova- 
Matirer, 

de onoa- 
eonducă-

torilor de partid Și de stat.
Este o atmosferă vibrantă, 

presie a stimei profunde pe 
re poporul nostru o poartă 
cretarului general al partidului,
încrederii în Partidul Comunist 
Român, cîrmuitor dc nădejde al 
destinelor patriei.

Elicopterul se înalță în aer, 
pornind spre Craiova dc unde 
călătoria spre București a con
tinuat la bordul unui avion. Pe 
aeroportul municipiului Craiova 
în întîmpinare au venit Con
stantin Băbălău, membru su
pleant al Comitetului Executiv

. al
a]
P.C.R.,
mitetuluj județean de partid, ai 
Comitetului Executiv al Consi
liului Popular județean.

★

Prezența conducerii partidului 
și statului nostru, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
festivitățile prilejuite de împli
nirea a 1850 de ani de existen
tă atestată documentar a mu-

nicipiului Drobeta Turnu Seve
rin, de împlinirea a 90 de ani 
de la fundarea Uzinei de va
goane, la istorica inaugurare a 
Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, a con
stituit pentru cetățenii me- 
hedințenilor, pentru întreaga 
țară, momente solemne, de înăl
țătoare vibrație patriotică.

N Popescu-BOGDANEȘTI
Mircea IONESCU
Marin COANDĂ
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ziarului nostru — concluziile ce 
s-au desprins și. mai ales, re
zultatele palpabile obținute de 
un număr însemnat de brigăzi 
reflectă posibilitățile reale de 
creștere a vitezelor de avansare 
la nivelul actualei tehnici din 
dotare, la nivelul experienței 
dobîndite, la nivelul priceperii 
și hărniciei minerilor, a compe
tenței cadrelor tehnico-ingine- 
rești, la nivelul cerințelor gene
rale ale economiei.

In acest sens, așa cum s-a e- 
vidențiat în consfătuirea cu 
brigadierii frontaliști, sînt sem
nificative rezultatele bune ob
ținute de brigada condusă de 
Petre Constantin, Erou al Mun
cii Socialiste dc la mina Lupeni 
care în anul 1971 și în cele pa
tru luni din acest an a obținut 
viteze de avansare între 32 și 
37 m/lună și randamente între 
8 și 9 tone/post. Rezultate, de 
asemenea bune, a obținut briga
da condusă de minerul Enache 
Chiriță, de la mina Petrila. care 
a realizat viteze de avansare 
între 40 și 60 ml/lună, cea con
dusă de minerul Mihai Tigăie- 
ru, tot de la Petrila, care în- 
tr-un abataj frontal cu trepte 
inverse a reușit să realizeze vi
teze de avansare între 50 și 105 
ml/lună precum și brigăzile con
duse de Ion Solomon — 39 m/lu
nă, Mihai Cîrdei, 30.2 m/lună. 
de la E.M. Lupeni, Vespasian 
Cătană și Nicolae Enache, de la 
E.M. Vulcan, Nicolae llie, Aurel 
Cristea și Alexandru Vereș, de 
la E.M, Aninoasa, Vasile Glișcă

și Ioan Tabacu de la E.M. Pe- 
trila, Ion Miclea HI, de la’E.M. 
Lunea și alții.

Viteze sporite de avansare au 
obținut și numeroase brigăzi de 
la lucrările de deschidere și 
pregătire. Brigada lui Gabor Le- 
vay, de la Dîlja, lucrînd la o 
galerie în steril eu mașina de 
încărcat a obținut în patru 
luni din anul 1971 avansări cu
prinse între 68.5 — 84.5 m/lună, 
iar brigada lui Adalbert Balint 
de la mina Lupeni a obținut o 
avansare 
luni din 
înclinate 
bune. In 
viteze de 
ril — brigăzile conduse de 
Augustin Demeter, de la l.ive- 
zenj, Dominic Gergely de la 
E.M. Dîlja, Petru Tătaru, de la 
E.M. Petrila. Filaret Vngureanu 
de la E.M. Urieani, iar în căr
bune Constantin Sirop, de la 
Lupeni. Constantin Peloiu, de 
la Paroșeni, Sainuilă Kovacs, 
de la Lupeni.

In 1972 au obținut cele mai 
bune realizări brigada Dionisie 
Gergely, de la Dîlja — 84 m/lu
nă la o lucrare în sleril pres- 
tînd în medie 12 posturi pe zi 
și realizând o productivitate de 
2.49 mc/post .și brigada Constan
tin Trifan de la Urieani — 192 
m/lună, lucrînd la două fron
turi în cărbune cu o plasare 
medie de 17.4 posturi pe zi și o 
productivitate de 3,48 mc/post. 
In primele patru luni din acest 
an au mai realizat viteze mari 
de avansare în cărbune și bri
găzile : Gheorghe Scorpie, de la 
Urieani — 130 m, Augustin De-

de 100 m/lună în cinci 
1971 lucrînd la plane 
pe stratul 13 în țăr

anul trecut au obținui 
avansare bune, în ste- 

brigăzile

meter, de Ia Livezeni 120 m. 
Gheorghe Kalman, de la Vul
can —• 138 m, iar în steril bri
găzile Gheorghe Petrescu, de la 
Dîlja, Ion Zimbru, de la Vulcan, 
Adalbert Kovacs, de la Aninoa- 
sa — cu peste 70 metri. Viteze 
de avansare peste 60 m/lună 
realizare medie pe Valea Jiului 
au mai obținut și alte brigăzi. 
De reținut că toate brigăzile 
citate, care au lucrat în steril, 
au folosit mașini de încărcat.

Toți acești șefi de brigăzi, 
prin munca desfășurată, prin 
exemplul lor personal, prin ca
litățile organizatorice au reușit 

. să ridice prestigiul brigăzilor pe 
care le conduc dovedind prin a- 
ceasta responsabilitatea pe care 
o poartă față de colectivul in 
fruntea căruia se găsesc și față 
de sarcinile ce le-au fost în
credințate, o inaltă conștiință 
socialistă.

Latura negativă constă în fap
tul că un însemnul număr de 
brigăzi alît de Ia frontale, cît 
și de la celelalte lucrări mini
ere obțin rezultate sub mediile 
pe bazin și foarte distanțate 
față de formațiile cu rezultate 
de vîrf. Nu ne propunem să 
tragem concluzii, asupra cauze
lor. A.cest lucru s-a făcut pe 
larg îh cele două consfătuiri, 
iar în sinteză aceste concluzii 
sînt reflectate în pagina a do
ua a ziarului.

Ceea ce trebuie subliniat es
te necesitatea ca fiecare briga
dă — toți componenții ei —, fo
losind experiența brigăzilor cu 
cele mai bune rezultate, apli- 
cînd-o în condițiile specifice lo
cului de muncă să-și organizeze

mai bine lucrul pe fiecare 
schimb, .să folosească plenar ce
le 6 ore de lucru în așa fel în- 
eît întreaga dotare tehnică să 
fie utilizată la maximum, pen
tru obținerea unor viteze dc a- 
vansare sporite.

In același timp conducerilor 
administrative — de la sector 
pînă Ia centrală — Ie revine 
datoria de a lua toate măsurile 
ce șe impun și a depune efor
turi stăruitoare pentru înlătu
rarea cauzelor care în prezent 
frînează vitezele de avansare în 
subteran să asigure plasarea 
continuă și la întreaga capaci
tate a fronturilor de lucru, să 
ia măsuri de utilizare integra
lă a utilajelor de încărcare din 
dotare precum și a combinelor 
de înaintare, să programeze re
viziile acestora în așa fel îneît 
avariile să fie reduse la minim, 
să întreprindă acțiuni concrete 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materiale a fiecă
rui loc de muncă, să întărească 
asistența tehnică în toate schim
burile îneît 
rei brigăzi 
muncă.

Creșterea 
re în abataje și galerii este la 
ora 
jor 
lui. 
fii 
producției de cărbune.

Să răspundem acestui impe
rativ cu întreaga capacitate și 
putere de muncă, eu dăruire și 
entuziasm.

să se asigure fiecă- 
condiții optime de

vitezelor de avansa-

actuală un imperativ ma- 
pentru îndeplinirea planu- 
penlru recuperarea rămîne- 
în urmă, pentru creșterea

f
JOI 18 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Prietenii 
lui Așchiuță — emisiune pentru 
preșcolari; 9,30 România în lu
me; 10,00 Curs de limba engle
ză — lecția a 16-a; 10,30 Tele- 
cinemateca: „Copilăria lui
Ivan"; 12,00 Telejurnal; 14,00 
Tenis de cîmp — România — 
Iran. Sferturile de finală ale Cu
pei Davis. Transmisiune de la A- 
rena Progresul; 16,30—17,00 
Curs dc limba germană — lec
ția a 15-a: 17,30 Deschiderea

emisiunii dc după-amiazâ. Emi
siune în limba maghiară; 18,30 
Jn întîmpinarea Conferinței Na
ționale a P.C.R. Sensul acțiunii t 
Perfecționarea îmbunătățirea sis
temului informațional în econo
mic; 19,00 Melodii în premieră; 
19.15 Publicitate; 19,20 1 CCI de 
seri : „Crăiasa zăpezii" (V);
19.30 Telejurnal; 2C.CO Reflec
tor; 20,15 Conceit extraordinar 
al orchestrei simfonice și al co
rului radioteleviziunii Dirijor 
Igor Markevitch. Festiva] Beet
hoven; 21,45 Pagini de umor t 
Retrospectivă Bttstei Keaton (II);
22.30 „24 de ore“

/

(Urmare din pag. 7)

producției în condiții normale. 
Brigăzile conduse de Arpad Ra
dar și llie Graure, lucrează ga 
terii pentru tablouri de distribuție 
cu profil R.7..5, pe orizontul 
XVI, lucrări la care media avan
sărilor lunare va atinge îi ml. 
Sînt cifre care spun mai mult 
declt vorbele. Că întregul colec
tiv își dă obolul pentru realiza
rea obiectivelor propuse nu mai

este un secret pentru nimeni. Îne
care brigadă are la îndemiiiă ma
șini de încărcat, care ușurează 
efortul jizic. Cînd îmi vorbește 
de realizări, Ludovic Niedermayer 
nu uită să-i amintească pe Ion 
baron, Constantin Voichescu, Va
sile Solomon, Gaspar Nyarady, 
loan Rusu, Petru Puian, Mircea 
Secrieru, Ștefan Secrieru, oameni 
harnici, de nădejde.

L-am întîlnit pe Tătara, vesel 
ca de obicei.

— Merge, Petre, merge ?
— Suta neică ! Suta ! Dacă am 

tot ce-mi trebuie o și depășesc!
Deschizătorii de drumuri sub- 

pămintene, sînt la datorie. Lap
tele, rezultatele, acțiunile lor, sînt 
o mărturie grăitoare.

Siderurgiștii
in dubla
postură

de muncitori
și elevi

(Urmare din pag l)

lesii care sini antrenați chiar la 
locurile de muncă în seminalii pe 
teme privind cunoașterea temeinică 
a celor mai noi tehnologii și teh
nici de producere a metalului. Pro
cesul perfecționării cuprinde în pre
zent aproape 1 100 maiștri, tehni
cieni și specialiști cu pregătire su
perioară cărora li se adaugă un în
semnat număr de ingineri și econo
miști, și cadre dc conducere arc 
urmează cursurile postuniversitare 
ale Institutului central dc perfecțio
nare a cadrelor, doctoratura, sau 
benclici.tză dc vizite dc documenta
re și schimburi de experiență în cele 
mai reputate centre siderurgice din 
lume.

Gama foarte largă a profesiilor 
necesitate de combinat, ca și ab
sorbția neîntreruptă de forță de 
muncă de înaltă calificare, dictată 
de dezvoltarea intensă a Hunedoa
rei au implicat măsuri de asigur .re 
a cadrelor noi. In acest sens este de 
relevat că pe lingă cei aproape 2 S00 
de elevi „la zi“ din cadrul gru
pului școlar profesional. 650 de 
muncitori urmează „la set al" în vre
me ce al;i 5C0 se califică la locul de 
muncă. I.a niveluri superioare ur
mează siderurgiștii înscriși la șco
lile tehnice de maiștri, postlkeală, la 
liceele de cultură generală și în line 
cei de la Institutul de subingineri
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BONN 17. — Trimisul special A- 
gerpres, Vasilc Crișu. transmite : 
Miercuri, au avut loc în Bundestag 
dezbaterile finale în problema rațiii- 

încheiate de R.F. a 
U.R.S.S și Polonia, 
seria vorbitorilor, 
(P.S.D.) președinte

carii tratatelor 
Germanici cu

Deschiz.înd 
Carlo Schmid 
ai Bundestagului. a declarat că tra
tatele sînt o contribuție la politica 
de pace, la dezvoltarea colaborării 
intre Est și Vest.

Referindu-se la contribuția pe ca 
re aceste tratate o reprezintă pen
tru dezvoltarea relațiilor R.F.G. cu 
țările socialiste, președintele fracțiu
nii libcr-dcmocrate. Wolfgang Mi' 
chnick, 
un pas 
niat că 
rierelor 
cial-politice diferite. Ambele tratate 
vor contribui la apropierea, în con
tinuare, între R.F.G. și R.D.G.

In luarea sa dc cuvînt, fostul 
cancelar crcștin-democrat Kurt Georg 
Kiesinger a spus că U.C.D.—U.C.S. 
„se va abține de la vot în mare

a subliniat că „tratatele sînt 
politic important. El a subli- 
este vorba de lichidarea ba- 
dintre state cu orinduiri so

majoritate". In acest fel, a decla
rat el, nu se va ajunge la o respin
gere a tratatelor în Bundestag, 
tudinca acestui for fiind exprimată 
prin rezoluția comună".

Ministrul afacerilor externe, Wal
ter Scheel, a apreciat că aceste tra
tate contribuie la întărirea păcii în 
lume și la înțelegerea reciprocă în
tre popoare. El a spus că R.F.G. 
este gata să acționeze și pe viitor 
pentru o reglementare în relațiile 
cu R.D.G.

După aceste luări de cuvînt, s-a 
trecut la exprimarea votului față 
de fiecare din cele două tratate. Tra
tatul încheiat dc R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică a întrunit 248 de voturi 
pentru, 10 împotrivă și 238 abțineri. 
Trecînd la votul asupra tratatului 
încheiat de 1UF.G. cu Polonia, 248 
de deputați s-au pronunțat în fa
voarea lui, 17 au votat împotrivă 
și 230 s-au abținut.

In cadrul votului acordat rezo
luției comune. în problema politi
cii externe, elaborată de cele trei 
frac ittni parlamentare, s-au înregis
trat 491 de voturi pentru și cinci 
abțineri

„att-

rop oarele iubitoare de pace cer-cu fermitate

Declarația de protest a M. A. E al R. D. Vietnam

Rszotoție adoptată 
de Conferința

U.N.C.T.A.D.
în problema 
transferului

O mare expoziție de artă 
contemporană romanească deschisă 

la Tokio

O declarafîe
BAGDAD 17 (Agerpres). — 

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Irakian a publicat o 
declarație în legătură cu acor
dul partidului de a ocupa două 
posturi ministeriale în guver
nul Irakului, transmite agenția 
TASS. P.C. Irakian, se arată în 
declarație, și-a exprimat acor
dul asupra acestei propuneri a 
partidului de guvcrnămînt 
Baas, avînd în vedere o serie 
de pași pozitivi întreprinși de 
acest partid: promulgarea Car
tei naționale, care și-a fixat ca 
școp formarea unui front unit 
al partidelor și forțelor națio
nale progresiste din Irak, în
cheierea tratatului de prietenie 
și colaborare dintre U.R.S.S. și 
Irak, care constituie o etapă 
importantă în relațiile dintre 
cele două țări, începerea extrac
ției petrolului de către forțele 
naționale.

Partidul Comunist Irakian, 
subliniază declarația, vede sco
pul participării sale la guvern 
în apărarea intereselor oameni
lor muncii din Irak. în lupta 
pentru îndeplinirea si întărirea 
legilor și cuceririlor progresis-

a P. C. Irakian
Alături de Partidul Baas, de 

Partidul Democratic al Kurdis- 
tanului Și de alte forțe naționa
le, relevă 
Comunist 
datorie a 
împotriva 
reacțiunii.

declarația, Partidul 
Irakian consideră o 
sa să activeze lupta 

imperialismului și

HANOI 17 (Agerpres). — Mi
nisterul de Externe al Republi
cii Democrate Vietnam a publi
cat.o declarație în care protes
tează în legătură cu continuarea 
de către S.U.A. — la 15 mai — 
a acțiunilor de minare Și de 
blocare a porturilor R.D. Viet
nam și cu bombardarea unor 
regiuni populate din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An. Ha Tinh 
și Quang Binh și a zonei Vinh 
Linh. In declarație se sublinia
ză că acțiunile menționate au 
produs victime în rîndul popu
lației civile și distrugerea mul
tor obiective economice, cultu
rale și sociale. Denunțînd aceste 
acte agresive de încălcare a su
veranității și securității de stat 
a R.D. Vietnam, a acordurilor 
de la Geneva din 1954 și a tu
turor normelor elementare ale

dreptului internațional de către 
forțele armate ale Statelor U- 
nite, Ministerul de Externe al 
R.D. Vietnam cere cu hotărîre 
Statelor Unite să pună capăt 
continuării acestor acte de 
război.

HAVANA 17 — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : La Havana a avut 
loc o amplă demonstrație de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, la care au participat 
zeci de mij de oameni ai mun
cii din capitala Cubei. La de
monstrație au luat 
Melba Hernandez, 
Comitetului • cubanez 
ritatc cu popoarele
china, Nguyen Ngoc Son, amba
sadorul R.D. Vietnam în Cuba, 
și comandantul Julio Garcia Cl

cuvîntul 
președinta 
de solida- 
din Indo-

livera, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba. Vorbitorii au condam. 
nat noile acte agresive ale 
S.U.A. în Vietnam, cerînd să se 
pună capăt escaladării războiu
lui și să fie respectate suvera
nitatea R.D. Vietnam și normele 
dreptului internațional.

Forjele F.N.E
și-au intensificat

atacurile
pe tot teritoriul

Vietnamului
de sud

Sosirea la Sofia a delegației 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Cuba, condusă

de Fidel Castro
SOFIA 17 (Agerpres). 

Miercuri după-amiază a sosit 
Sofia. într-o vizită oficialei 
invitația C.C. al P.C. Bulgar 
a guvernului bulgar, delegația
de partid și guvernamentală a 
Republicii Cuba, condusă de 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președin-

la 
la 
Ș‘

tele Guvernului Revoluționar. 
La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, do alți conducă
tori bulgari

DAHOMEY — Dahomey, tară din Africa Occidentală, fostă colonie franceză, a deve
nit independentă la 1 august 1960. Țară eminamente agricolă, are ca principale produse dc 
export: cafea, nuci de cocos, ulei de cocos, copra și bumbac.

♦ Agenția ’CTK anunța ca Lu- 
bomir Strougal, președintele guver
nului cehoslovac, a efectuat o vizită 
la Berlin, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph. In cadrul convorbirilor 
care, au avut loc între cei doi oa
meni de stat, au fost abordate pro
bleme . dc interes comun, o atenție 
deosebita fiind acordată perspec
tivelor de adîncire în continuare 
a cooperării dintre cele două țări.

Președintele guvernului cehoslovac 
a fost primit, de asemenea, de Erich 
Honecker, primul secretar al C.C. 
al P.S.U.G.

SAIGON 17 (Agerpres). —■ For
țele de eliberare și-au intensificat 
atacurile în ultimele 24 de orc pe 
tot teritoriul Vietnamului de sud, 
informează agenția France Presse. In 
acest răstimp, patrioții au lansat 62 
de acțiuni de luptă, între care 43 
bombardamente cu rachete și tu
nuri asupra bazelor saigoneze. Prin
cipalele acțiuni ofensive ale forțe
lor F.N.E. s-au desfășurat la vest 
de Saigon, în zona Platourilor înal
te — prin bombardarea bazelor sai
goneze de la Pleiku și Konturn — și 
la sud de Da Nang și în două pro
vincii de coastă — Phu Yen (la 
390 km nord-est de Saigon) și 
Phuoc Tuy (la 65 km sud-est de ca
pitala sud-vietnameză). Au fost înre
gistrate, în timpul acestor atacuri, 
numeroase pierderi în rîndul trupe
lor saigoneze, precum și distrugerea 
la sol a trei avioane americane.

♦

Congresul 
ziariștilor 

cehoslovaci

In foto : Culegerea recoltei de nuci de cocos pe una din plantațiile din Dahomey.
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Moment critic la Tananarive
Sute de persoane s-au adunat 

miercuri dimineața in marca piață 
a orașului Tananarive, capitala 
Republicii Malgașe, continuând de
monstrațiile organizate zilnic in 
ultima săptămînă și încheiate cu 
violente ciocniri între manifestanți 
și forțele polițienești

La prima vedere, cei care au 
declanșat creșterea bruscă a teu 
siunii într-o (ară caracterizată 
printr-o viață politică relativ cal
mă au fost studenții. Li au ini
țiat o serie de demonstrații de 
protest, cerînd reforma sistema 
lui universitar și, la intervenția 
poliției, au ripostat provocând in
cidente soldate cu moartea a 30 
de persoane. Tinerilor malgași li 
s-au alăturat însă repede alte ca
tegorii ale populației; sindicatele 
au lansat, în semn de solidaritate, 
un apel la grevă generală a tu
turor salariaților din instituțiile 
publice și particulare, iar locui
torii din localitățile învecinate au 
sosit în capitală pentru a-și expri
ma personal sprijinul acordat stu- 
dențimii. In acest mod, acțiunile 
declanșate în mediul universitar 
au depășit repede acest cadru. Li
nul din liderii studenților a pre
cizat că acțiunea acestora nu ur
mărea numai scopul imediat al 
reformei sistemului universitar, ci, 
îndeosebi, satisfacerea unor largi 
revendicări social-cconomice aștep
tate de cea mai mare parte a 
poporului malgaș.

Această extindere a obiectivelor 
la sfera intereselor întregii popu
lații explică, după cum apreciază 
observatorii de presă, sprijinul ra
pid de care s-a bucurat în țară 
acțiunea studenților.

Aflată în al 12-lea an al inde
pendenței sale, Republica Malgașă 
depune serioase eforturi pentru 
depășirea stadiului său de subdez
voltare, pentru progres economic, 
social și cultural. Harta indus

trială a țării s-a îmbogățit me
reu cu obiective noi t din 90 de 
întreprinderi industriale existente 
în Republica Malgașă, 80 au fost 
construite în ultimul deceniu 
(printre care fabrici de decortica
te a orezului, fabrici de zahăr, 
de ulei, o linie de montare a au
tomobilelor'). Rezultate notabile 
înregistrează și agricultura, unde 
lucrează două treimi din popu
lația țării și care furnizează prin
cipalele articole de export mal
gașe. Alte proiecte sânt în curs

Comentariul zilei
de realizare. Se prevăd investiții 
considerabile pentru efectuarea de 
prospecțiuni geologice, pentru a- 
menajări portuare, construcții in
dustriale și turistice, pentru ex
tinderea producției de orez, prin
cipala cultură a țării.

Cu toate acestea, există nume
roase probleme a căror soluțio
nare creează nemulțumiri în rân
dul populației. Este vorba, în 
primul tind, de rolul important 
pe care monopolurile străine con
tinuă să-l dețină în viața econo
mică a țării. Companiile „Esso" 
și „Caltex" își exercită controlul 
în domeniul prospecțiunilor petro
liere, societatea „Ugine" domină 
în sectorul exploatării cromului; 
descoperirea unor noi zăcăminte 
ale subsolului malgaș a intensifi
cat penetrația monopolurilor. Or, 
o asemenea situație nu a întârziat 
să aibă consecințe defavorabile a- 
supra economiei țării. In luările 
lor de cuvînt, o serie de parti
cipant la manifestațiile care au 
avut loc la Tananarive au eviden
țiat faptul că investițiile se fac,

in prezent, conform interescloi 
companiilor străine și că depen 
dența de capitalul din afară afec
tează serios economia malgașă 
La aceasta se adaugă nivelul de 
trai scăzut al populației din , a- 
ntimite regiuni ale țării, compa
rativ cu 'Zona capitalei și a cen
trelor învecinate acesteia (îndeo
sebi provincia Tulear, unde în 
cursul anului trecut au avut loc 
manifestații puternice, soldate și 
acestea cu ciocniri sângeroase), 
creșterea șomajului ce amenință să 
dez •ină una din gravele probleme 
ale țării (potrivit unor cifre ofi
ciale, populația malgașă crește a- 
nual cu o sută de mii de oa
meni, iar cele mai optimiste pers
pective prevăd că se pot crea a- 
nual numai 10—15 mii noi locuri 
de muncă).

In acest complex de probleme, 
apreciază observatorii de presă, 
trebuie căutate cauzele actualului 
moment dificil pe care îl traver
sează viața politică a Republicii 
Malgașe.

In prezent, oficialitățile depun 
serioase eforturi pentru diminua
rea tensiunii în țară. Președintele 
Tsiranana l-a numit pe generalul 
Gilles Andriamahazo, cu titlu 
provizoriu, guvernator militar al 
orașului Tananarive. Acesta ur
mează să acționeze ca intermediar 
între președinte și studenți. Ulti
mele telegrame de presă anunță că 
toți cei 375 de studenți arestați 
în cursul incidentelor au fost e- 
libcrați și readuși la Tananarive 
din insula penitenciar Nosy Lava 
unde fuseseră deportați, muncito
rii și-au reluat lucrul, iar la u- 
niversitate, închisă în urma inci
dentelor dintre studenți și poliție, 
au reînceput cursurile.

Criza este insă departe de a fi 
soluționată.

Venera ANGHEL
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Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon I 1062

Todor jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia, a primit delegația parlamen
tară austriacă condusă de Anton 
Benya, președintele Parlamentului 
Austriei, care face o vizită în R.P. 
Bulgaria. După cum relevă agen
ția BEA, convorbirea a prilejuit un 
schimb de păreri privind diferite 
probleme de interes mutual.

Guvernul Republicii Populare 
Chineze guvernul Olandei au ho- 
tănt sa stabilească relații- diploma
tice și sa faca schimb de ambasa
dori, anunță agenția China Nouă.

C’ Bazele militare britanice de 
la Masșir, Duquin, Salalah, Om al 
Ghwarif și Nazwa, situate pe te
ritoriul Omanului, sînt folosite în 
scopuri agresive împotriva Republi
cii Democrate Populare a Yemenu
lui, arată reprezentantul permanent 
al acestei țări la Națiunile Uniic, 
Abdul Malek Ismail, într-o scrisoare 
de informare adresată membrilor 
Consiliului de Securitate Ș,

PRAGA 17 (Agerpres). — La 
Praga s-a deschis miercuri cel 
de-al V-lea Congres al ziariști
lor cehoslovaci, la care participă 
279 de delegați.

Agenția C.T.K. menționează 
că delegații vor examina rezul
tatele activității mijloacelor de 
informare în masă în perioada 
care a trecut de la ultimul con
gres, în 1967, și vor discuta pro
bleme actuale și de perspectivă 
ale activității ziariștilor.

Raportul principal la congres 
a fost prezentat de Milos 
Marko, președintele Centrului 
ziariștilor din R.S. Cehoslovacă.

„Cosmos-490 ll

^ 34 de persoane, dintre care 
24 civili și 10 militari și-au pier
dut . viața în timpul recentelor ac
țiuni violente desfășurate în capi
tala Republicii Malgașe. Alte 
dc persoane au fost rănite.

Ploile torențiale căzute în 
lima vreme în diferite regiuni 

dus la distrugerea a mii de locuin
țe și alte pierderi materiale. Au fost 
înregistrați 27 dc morți.

Republicii Shri Lanka (Ceylon)

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, miercuri, sateli
tul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-490“, Ia bordul că
ruia este instalat aparataj ști
ințific destinat continuării 
cercetărilor spațiului cosmic, 
transmite agenția TASS.

tehnologic
SANTIAGO DE CHILE 17 — 

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : Cea de-a 
treia Conferință pentru Comerț 
și Dezvoltare a aprobat proiec
tul de rezoluție prezentat de 
președintele sesiunii, în legătură 
cu transferul tehnologic. Acce
sul mai larg și în condiții mai 
avantajoase al țărilor în curs 
de dezvoltare la tehnologia mo
dernă — unu] din instrumente
le principale ale progresului e- 
conomic contemporan — a con
stituit una din temele princi
pale ale dezbaterilor generale.

Rezoluția, aprobată în unani
mitate de conferință, „invită 
țările în curs de dezvoltare să 
ia măsurile concrete pe care 
le consideră necesare pentru 
promovarea unei transmiteri ac
celerate a tehnologiei, în con
diții și modalități rezonabile". 
Documentul adoptat recomandă 
țărilor occidentale dezvoltate să 
faciliteze transmiterea accele
rată a tehnologiei în condiții 
favorabile țărilor în curs de 
dezvoltare. Rezoluția prevede în 
acest sens amplificarea coope
rării științifice și tehnice, fa
cilitarea informației tehnologice 
și alte măsuri convergente. Re
comandările se referă, de ase
menea, la sporirea contribuției 
țărilor dezvoltate „prin interme
diul programelor generale de 
cooperare la aplicarea tehnolo-> 
giei și la adaptarea acesteia 
structurilor producției și necesi
tăților economice și, sociale ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
cînc’. acestea o solicită".

TOKIO 17. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țiliti, transmite t O 
marc expoziție de artă contempora
nă românească a fost deschisă mier
curi în Ginza, cartierul central al 
capitalei nipone. Un întreg etaj din 
clădirea Muzeului central de artă 
din Tokio este rezervat celor peste 
300 de exponate semnate de 85 de 
artiști plastici din (ara noastră

La ceremonia inaugurării expozi
ției, deschisă din inițiativa directo
rului Muzeului central de artă din 
Tokio, Masalakc Maruyama, cu 
sprijinul Ministerului de Externe ja
ponez, și al ambasadei române, au 
fost prezenți artiști, oameni de cul
tură, un numeros public

Subliniind că această manifestare 
se deschide în preajma vizitei în 
japonia a președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. ambasadorul țării itoas-

tre la Tokio, Iosif Gheorghiu, a ex
primat speranța că expoziția va con
tribui la promovarea și întărirea 
legăturilor de prietenie și cooperare 
dintre România și faponia la o 
mai bună înțelegere reciprocă.

La rîndul său, Teruhiko Nakamu
ra, director general adjunct al direc
ției culturale din Ministerul de Ex
terne, a apreciat în mod deosebit 
inițiativa Muzeului central de artă 
de a organiza această expoziție în 
ajunul vizitei în faponia a președin
telui Consiliului dc Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu El a 'ele
vat că relațiile japono-români cu
nosc un curs ascendent dovedii și 
de aceasta importanta mani/estare 
culturală românească \pc paminiul 
japonez.

Expoziția rămîne deschisă piuă la 
4 iunie a. c.

A
încheierea procedurii de acuzare 

în procesul intentat Angelei Davis
WASHINGTON 17 (Agerpres).

— Procedura de acuzare din ca
drul procesului intentat militan
tei de culoare Angela Davis s-a 
încheiat. Timp de șapte săptă- 
mîni au fost audiați de 
95 de martori.

Apărarea a anunțat 
cerc tribunalului să o 
nevinovată pe Angela Davis, în- 
trucît nu au fost prezentate do
vezi asupra culpabilității sale.

★
NEW YORK 17 (Agerpres).

— Apărarea în procesul însce
nat la Sari Jose (California) mi
litantei comunisto do culoare 
Angela Davis a cerut completu
lui de judecată să respingă a- 
cuzațiile formulate împotriva a- 
cesteia ca neîntemeiate. In de
poziția apărării se relevă că nu 
poate fi stabilită nici o legătu-

instanță

că va 
declare

ră directă între atentatul săvir- 
șit în august 1970 în! sala tribu
nalului din San Clemente, care 
s-a soldat cu moartea a pțțtru 
persoane, și activitatea acuzatei.

La rîndul ei, Angela Davis, 
uzînd de dreptul recunoscut dc 
tribunal de a participa alături 
de avocați la proprial sa apărare 
a respins toate capetele de a- 
cuzare, subliniind că, din mo
tive politice, este obiectul unei 

•înscenări judiciare.

DIN LUMEA
CAPITALULUI

Rezultatele alegerilor preliminare in 
statele americane Maryland și Michigan

finale comunicate

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Alegerile preliminare desfă
șurate marți în statele america
ne Maryland Și Michigan s-au 
încheiat cu victoria dublă a gu
vernatorului statului Alabama, 
George Wallace. Potrivit rezul
tatelor
miercuri, George Wallace a în
trunit 40 la sută din voturi în 
Maryland și 50 la sută în Michi
gan. Locul doi este disputat, re- 
venindu-i în Maryland senato
rului Hubert Humphrey, tot cu 
27 Ia sută, iar în Michigan — 
senatorului George McGovern, 
tot cu 27 la sută. In schimb, 
Humphrey a întrunit un număr 
dezamăgitor de redus de sufra
gii în Michigan, abia 17 la sută 
din voturi, în timp ce McGovern 
și-a menținut o poziție relativ 
puternică în Maryland, cu 22 la 
sută din voturi, consolidîndu-și, 
astfel, consecvent pozițiile pc 
ansamblul alegerilor prelimina
re desfășurate din aprilie și 
pînă în prezent.

După aceste alegeri, McGo
vern continuă să se situeze în 
fruntea candidaților la obține
rea învestiturii Partidului de
mocrat raliind în favoarea sa 
439 din delegații In Conferința 
națională a acestui partid. El

ește urmat de George Wallace, 
care totalizează 309 de delegați, 
în timp ce Humphrey a trecut 
pe locul trei — cu 299 de dele
gați.

Deși alegerile preliminare ! nu 
au dccît valoarea unui test de 
popularitate, în cercurile politi
ce de la Washington se aprecia
ză că McGovern se detașează ast
fel net în rîndul pretendenților 
la investitura Partidului Demo
crat, care nu va putea să nu 
țină cont, dacă nu de persoa
na lui, cel puțin de programul' 
politic avansat în cadrul campa
niei electorale.

Aprecierile asupra guvernato
rului George Wallace relevă, de 
asemenea, faptul că victoria . în 
alegerile din Maryland și Mi
chigan, primele state nordice, 
se datorește, pe de o parte in
sistenței cu care a abordat în 
campania electorală problemele 
de interes local, evitînd cu abi
litate să-și precizeze pozițiile în 
problemele majore cu care sînt 
confruntate S.U.A. în lume, cît 
și în viața politică internă, dar 
mai ales șocului psihologic 
stîrnit în cadrul opiniei publice 
de atentatul săvîrșit împotriva 
sa cu numai cîtcva ore înainte 
de deschiderea centrelor de vo1

OTTAWA. — Confer ința or
ganizației sindicale Congresul Ca
nadian al Muncii, ale cărei lucrări 
se desfășoară la Ottawa, a adop
tat o rezoluție cerînd punerea în 
libertate a liderilor celor trei 
principale centre sindicale, con
damnați sub învinuirea dc a fi 
organizat greva generală din pro
vincia Quebec, în luna aprilie

După cum se știe arestarea ce
lor trei lideri și condamnarea lor 
la cîte un an închisoare a stîrnit 
un val de proteste din partea ma
selor populare din provincia cana
diană Quebec.

★
LONDRA. — In Anglia cresc 

serios prețurile la produsele ali
mentare de larg consum. Numai 
în ultimii doi ani (iunie 1970 — 
martie 1972), la acest capitol a 
fost înregistrată o creștere medie 
de 17 la sulă. Costuri simțitoare 
(între 25—40 la sută) au cunos
cut produsele ca pește, unt, brînză 
și carne.

★
LISABONA. — Marți scara, 

poliția a intervenit pentru a îm
prăștia o demonstrație a studen
ților de la Institutul superior de 
studii economice și financiare din 
Lisabona. In urma ciocnirii din
tre studenți și forțele de poliție, 
mai mulți tineri au fost răniți.

După Institutul superior tehnic 
din capitala Portugaliei, acesta 
este cel de-al doilea for de în 
vățămînt superior în care poli 
ția a pătruns pentru a împiedica 
organizarea unor manifestații stu 
dențești, transmite aeentia France 
Presse.

® ©

In urma unei acțiuni comune 
a organelor de poliție franceze, a- 
mericane și belgiene a fost captu
rată o cantitate dc 120 kg de he
roină (valorînd 2,2 milioane dolari) 
care avea ca destinație Statele U- 
nite ale Americii. Au fost arestate, 
cu acest prilej, șapte persoane, din
tre care două ia Paris, iar restul 
la New York.

In regiunea Muzo, situată la 
150 km nord de Bogota, s-a produs 
o alunecare de teren în urma căreia 
cel puțin 20 de persoane și-au pier
dut viața.

Alunecarea s-a produs în apropie
rea minelor de smarald ca urmare 
a ploilor torențiale care s-au abă
tut asupra acestei regiuni în ulti
mele zile. Principala autostradă, ca
re leagă localitatea Muzo de Bogo
ta, a fost blocată pe o lungime de 
aproape 20 de km.

In regiunea sinistrată, autoritățile 
columbiene au declarat starea de ur
gență. Patrule militare și detașa
mente ale Crucii Roșii și apărării 
civile au fost trimise de urgență 
spre locul catastrofei pentru a acor
da primele ajutoare.

Lucrările de salvare sînt deose
bit de dificile ca urmare a ploilor 
care continuă să cadă.

Flafez Ismail, consilierul pre
ședintelui Anwar Sadat pentru pro
blemele securității naționale, a avut 
o întrevedere cu Antony Parsons, 
subsecretar la Ministerul dc, Externe 
britanic, care se află într-o vizită 
la Cairo. După cum s-a mai a- 
nunțat, convorbirile dintre Antony 
Parsons și oficialitățile egiptene au 
ca scop examinarea unor probleme 
privind relațiile bilaterale și situa
ția din Orientul Apropiat. ,

F O T B 4 L
Intr-un nou joc de verificare :

JIUL — STEAUA 2-3
Simpla lecturare a scorului în

registrat miercuri după-amiază pe 
stadionul din Petroșani ar lăsa im
presia unei comportări lamentabile 
a gazdelor în fața echipei descom
pletate a militarilor bucureșteili. Dar 
nu a fost așa. Cu mici excepții, 
(înlr-adevăr supărătoare), elevii an
trenorului Eugen Iordache s-au com
portat uneori chiar remarcabil pe 
parcursul celor 90 de minute de joc, 
depășind cu dezinvoltură un adver
sar ambițios.

După felul în care începuse parti
da reieșea clar intenția ambelor 
combatante de a practica un joc 
deschis, perpendicular pe poartă, ur- 
mărindu-se golul, jiul, avînd în 
Mulțescu un dirijor extrem dc abil 
domină mai mult reușind să pericli
teze cu insistență buturile apărate 
de Haidu. Numai intervențiile de 
ultim moment ale „centralilor" 
Smarandache și Ciugarin, (de mul
te ori foarte dure dar tolerate de 
conducătorul jocului) au „stopat" 
deschiderea scorului. Golul care plu
tea în aer a căzut în cele din urmă 
(în min. 35) grație unei splendide 
acțiuni inițiate de Mulțescu (cel 
mai bun dc pe teren) și finalizate 
de STOIAN. Peste numai 3 minute, 
o minge-gol a aceluiași Mulțescu 
este interceptată de Urmeș dar spre 
surprinderea tuturor se dictează... 
ofsaid.

Repriza secundă debutează sub 
auspicii favorabile gazdelor. Color- 
mani și Libardi alimentează cu 
mingi utile un atac dezlănțuit. In 
minutul 55, prim-solistul cvartetu
lui ofensiv petroșăncan, Mulțescu, 
„croșetează" vigilența a 4 adver
sari, Ciugarin, (ca de fiecare dată) 
îl faultează în careu, balonul ajun
ge totuși la LIBARDI, un șut splen
did din colțul careului mare și 
Haidu este bătut pentru a doua 
oară (gol de kinogramă!).

Nu trec decît 30 de secunde, 
Stocker ezită, VIGU speculează gre
șeala și reduce din scor: 2—1. Faza 
se repetă în minutul 65 și același 
VIGU restabilește egalitatea pe ta
bela de marcaj. Treziți „din pumni" 
jiuliștii asaltează careul .bucureștcni- 
lor, fiind la un pas de gol în min. 
70 dar, Libardi ratează de puțin, 
iar Mulțescu e pur și simplu stopat 
din orice încercare de străpungere a 
zidului defensiv ce-l avea în față.

Steaua contraatacă periculos și cu 
6 minute înainte, de final, „bene
ficiind" de o gravă eroare a arbi
trului Ion Panait, înscrie golul vic
toriei prin PANTEA. Cu rezulta
tul de 2—3 ia sfîrșit un joc intere
sant, presărat cu multe faze dc fot
bal curat, cu grave erori ale apără
torilor petroșăneni (in ultimele 20 
dc minute) și cu o serie de inexac

tități ale brigăzii de arbitri local
nici.

Antrenorii Eugen Iordache și Va
lentin Stăncscu au verificat poten
țialul de joc al următoarelor for
mații : JIUL : MARINCAN (Suciți) 
— Georgescu, Georgevici, Stocker, 
TONCA — M. Marian (COTOR-

MAN, Doclu), Libardi - I rmef 
(Făgaș), MULȚESCU. Stoian Nai- 
din; STEAUA: Haidu — Nițu, 
Smarandache, Ciugarin, NEGREA 
— Naom, VIGU — Pantea. $telă- 
ncscu, Năstase VI.AD

Nicolae LOBONȚ

PE GLOB
PEKIN. — Reprezentativa mas

culină de baschet a Iugoslaviei și-a 
început turneul în R. P. Chineză 
jucînd la Pekin cu selecționata țării 
gazdă. După un joc spectaculos, în- 
tîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
114—82 (49—29) în favoarea spor
tivilor iugoslavi.

BERLIN. — La Halle (R. D. 
Germană) au luat sfirșit întrecerile 
turneului de calificare pentru cam
pionatul european feminin de bas
chet. Competiția a fost câștigată de 
selecționata R. D. Germane cu 8 
puncte, urmată de echipele Unga
riei — 7 puncte. Danemarcei — 6 
puncte, Albaniei — 5 puncte și El
veției — 4 puncte.

Pentru faza finală a campiona
tului european s-au calificat forma
țiile R. D. Germane și Ungariei.

ANKARA. — Prin telefon de la 
trimisul Agerpres, P. Ochialbi: La 
palatul sporturilor Kemal Ataturk 
clin Ankara au început întrecerile 
balcaniadei He box la care parti
cipă anul acesta 48 de pugiliști din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia. In prima gală la cat. 
semimuscă pugilistul român Aurel

Mihai l-a învins la puncte pc bul
garul Fugagiev, iar turcul Dogru a 
cîștigat, de asemenea, la puncte in- 
tîlnirea cu iugoslavul Tolh

Alte rezultate : Mihailovici (Iugo
slavia) învinge la puncte pe Mo- 
raru (România); Sandal (Turcia) 
dispune prin K.O. în repriza a La 
de Ueselinovici (Iugoslavia): Dorule 
(Turcia) întrece la puncte pe Agri- 
manakis (Grecia); La cal. grea bul
garul Suvangiev l-a învins la punc
te pe lancu (România)

LONDRA. - După disputarea 
turneelor de la Bournemouth și Bru
xelles, în clasamentul „Marelui pre
miu F1LT" conduce tenismanul ro
mân llie Năstase cu 213 puncte ur
mat de spaniolul Manuel O: antes 
200 puncte, americanul Stan Smith 
162 puncte, spaniolul Andres Gime- 
no 114 puncte. Pentru calificări <t 
în semifinalele turneului de la 
Bournemouth, Năstase a primit 10 
puncte in timp ce Oranles. învin
gător în turneul de la Bruxelles, a 
obținut 30 de puncte.

In clasamentul feminin . conduce 
Nancy Richey Gunter (S.U.A.) cu 
150 puncte, secondată de auslralian- 
ca Goolagong —: 150 puncte.
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