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Ritm intens de montaj

Organizare judicioasă, răspundere
l!n alt colectiv de muncă de 

Ia mina Lupeni in sinul căruia 
domnește răspunderea pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, este și sectorul 
III, condus de tînărul inginer 
Pavel Vitan.

Activitatea constantă des
fășurată pe baza unei .bune 
organizări a lucrului în sub-

teran și folosirii cu pricepere 
a metodelor de exploatare a- 
vansate în abatajele frontale 
s-a soldat, pe luna mai, cu un 
plus de producție de peste 900 
tone de cărbune. Sint exempli
ficative, în acest sens, sporu
rile obținute de sector la in
dicatorul productivității mun-

cii: 661 kg/post în abataj și 
146 kg/post pe sector, peste ci
frele planificate.

La rezultatele bune obținu
te de sector, atit în activitatea 

producție cit și la lucrările 
pregătiri a noilor fronturi 
lucru, și-au adus contribu- 
brigăzile conduse de mi- 

Ioan Onuț, Grigore 
Mardare

de 
de 
de 
ția
nerii 
Moldovan, Eftimie 
și altele.

Colectivul de montori ai Iotului Livezeni al T.C.M.M., 
este viu angrenat in finalizarea lucrărilor de montaj Ia 
complexul de evacuare a sterilului — Livezeni. După ce în 
cursul lunii trecute a fost asigurat la termen rodajul în 
gol la benzile de evacuare între incinta minei și haldă, în 
această lună montorii cu sprijinul echipelor de specialiști 
ai minei Aninoasa, sînt hotărîți să devanseze intrarea 
in rodaj a instalației de extracție a sterilului. In felul a- 
cesta, în curînd, va crește capacitatea de evacuare a steri
lului la mina Livezeni.

Parte din soluțiile tehnice adoptate pe fluxul de 
transport al sterilului, constituie premiere. Pentru întiia 
dată in Valea Jiului, extracția pe verticală a sterilului 
se face prin intermediul unei instalații cu schip de steril , 
rețeaua de transport de la suprafață — in stația de sorta
re, pe traseul principal și ramificațiile din haldă — este 
compusă din benzi de cauciuc.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu Ma
iestățile Lor Imperiale Mo
hammad Reza Păhlavi Arya
mehr, Șahinșahul Iranului, și 
Farah Pahlavi Șahbanu, au 
întreprins, duminică, o călăto
rie în nordul Moldovei.

Această vizită pe meleaguri
le sucevene și Neamțului — 
străvechi ținuturi de glorie 
moldavă, trezite la viață nouă, 
mult întinerite în anii noștri 
— au oferit distinșilor oaspeți 
posibilitatea de a cunoaște 
vestite monumente ale trecu
tului, ce evocă înălțătoare

momente de istorie și cultură 
românească, să ia contact ne
mijlocit cu aspecte semnifica
tive ale dezvoltării contempo
rane a . locurilor respective. 
Obiectivele industriale incluse 
în program — Hidrocentrala 
de la Bicaz, Combinatul de 
celuloză și hîrtie din lunca 
Sucevei — au ilustrat, cu evi
dență, potențialul economiei 
noastre în plin avint.

Desfășurată într-o ambian
ță sărbătorească, sub semnul 
prieteniei statornicite între 
cele două țări și popoare, că
lătoria în județele Suceava și 
Neamț s-a înscris ca o secven- 

importantă a vizitei oficia- 
a suveranului iranian în

ță 
le

România, cei doi șefi 
continuînd, în această 
logul atît de rodnic, 
sîmbătă în Capitală, menit să 
deschidă o etapă superioară în 
evoluția raporturilor bilatera
le.

Mii și mii de localnici au ie
șit în întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și Șa- 
hinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a celorlalți 
oaspeți, aclamîndu-i îndelung. 
Ei și-au exprimat simțăminte
le de profundă stimă și con
siderație față de conducătorul 
partidului și statului nostru,

de stat 
zi, dia- 
început
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Semnarea Declarației
a Republicii Socialiste România și Iranului

solemne

scurt

unei idei
preocupare

pășr- 
expe- 
minei

dcea s-a născut simplu, 
,■ in timpul une

au 
care 
ingi-

A
Zdeea s- 

firesc, 
ia din discuțiile, 

tocmai obișnuite, pe 
DUMITRU CRĂCIUN, 
ner șef în cadrul întreprinde
rii de utilaj minier Petroșani 
le poartă din cînd în cînd cu 
colectivul de colaboratori a- 
propiafi pe care îl conduce. 
Oricine poate emite părerile 
cele mai îndrăznețe într-un 
dialog aparent fără finalitate, 
nimic hu este de prisos sau 
de neaplicat intr-o ambiantă 
în care inițiativa, fantezia, 
anticipația nu sînt îngrădite 
de cadrul realizărilor tehnice 
de moment.

Așa a apărut IDEEA GRIN-

dorinței comune de finaliza
re ; în numai cîteva zile con
fecționarea a fost terminată, 
conceperea și precizarea pro
babilă a tuturor detaliilor per- 
mițînd realizarea în 
timp a prototipului.

Acum, prima grindă 
toare este în curs de 
rimentare în abatajele 
Dîlja, încununînd cu succes 
EFORTUL DE GINDIRE GE
NERAT DE PASIUNE, de a- 
lașament fafă de meseria 
practicată și prefigurînd pro
ducția de serie a unui, nou 
utilaj. Cine sînt autorii aces
tei premiere, cei care in mod 
perseverent au realizat proce-

Luni, 4 iunie, la Palatul 
Consiliului de Sfat, a avut 
Ioc ceremonia semnării De
clarației solemne a Republi
cii Socialiste România și 1- 
ranului.

Declarația solemnă a fost 
semnată de președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa 
Imperială, Mohammad Reza 
Pahlavi, Șahinșahul Arya
mehr al Iranului. Documen
tul poartă, de asemenea, sem
năturile miniștrilor afacerilor 
externe ai celor două țări — 
George Macovescu și Abbas 
Aii Khalatbari.

La ceremonia semnării De
clarației solemne au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu 
și Maiestatea Sa Imperială, 
Farah Pahlavi Șahbanu.

Au fost de față tovarășii

Drăgâ-
Dumi- 

Voitec, 
Cornel

Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Emil 
nescu, .Tanos Fazekas, 
tru Popescu, Ștefan 
Constantin Băbălău,
Burtică, ' Miron Constant'ines- 
cu, Ion foniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de 
Stat, Maria Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri ai guvernu
lui, alte persoane oficiale, 
precum și Alexandru Boabă, 
ambasadorul țării noastre în 
Iran,

Au fost prezenți Sadegh 
Sadrieh, ambasadorul Maies
tății Sale Imperiale, Șahinșa
hul Aryamehr, la București, 
Manzar Khalatbari, doamnă 
de onoare a Maiestății Sale

Împărăteasa Iranului, Hor- 
moz Gharib, mareșalul Curții 
Imperiale, Shodjaeddin Sha- 
fa, adjunct al ministrului 
Curții Imperiale, Akbar Du
rai, ambasador, director ge
neral în Ministerul Afaceri
lor Externe, Kambiz lazdan 
Panah, director general pen
tru informații și presă 
Curtea Imperială, 
soane oficiale 
soțit .pe 
zita lor

După 
solemne, 
Ceaușescu și Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr își string cu căldură 
mîinile, în aplauzele celor 
prezenți.

In încheierea ceremoniei, 
cei doi șefi de stat au rostit 
cuvîntări.

la 
jer-- 
în- 
vi-

alt'e 
care i-au 

înalții oaspeți îți 
în România, 
semnarea Declarației 
președintele Nicoiae

(Agerpres)

Metamorfoza

• Inventivitatea — la originea grinzii pășitoa- 
re • Creația tehnică proprie
a întregului colectiv • Mecanizarea în abataj 
— domeniu larg pentru concepție

ZII PĂȘITOARE, solujie teh
nică care surprinde prin SIM
PLITATE și e foarte probabil 
că într-un viitor nu prea în
depărtat va convinge prin E- 
FICIENȚ A. „Grinda pă'șitoa- 
re“. nu este altceva decit 
materializarea unei initiative: 
binecunoscuta stîlpi de abatai 
S. V. J. cuplați cu o grindă 
posedînd un modul de rezis
tentă mult îmbunătățit și ca
re are posibilitatea să „alu
nece" prin impulsul acționă
rii hidraulice sub tavanul ar
tificial al abatajelor din stra
iul 3.

Intîi a fost o simplă suges
tie făcută in urmă cu un an 
în scopul creșterii contribu
ției RESURSELOR PROPRII la 
modernizarea susținerii aba
tajelor Văii Jiului și axată 
pe coordonatele specifice ce
rințelor ce se impun utilaje
lor destinate lucrului în sub
teran : robustele, simplitate, 
adaptabilitate la schimbarea 
condițiilor geologico-miniere.

S-a scurs o bună perioadă 
de timp în care fiecare mem
bru al colectivului s-a gîndit, 
în afara preocupărilor zilni
ce, și la ideea de care erau 
tot mai legați. Și apoi in ur
mă cu aproape două tuni, 
cînd totul începuse să se 
precizeze din punct de vede
re constructiv și functional, 
grinda a început să prindă 
contur.

S-a lucrat într-un RITM 
ACCELERAT. sub impulsul

sul complex de METAMOR
FOZARE A UNEI IDEI din 
stadiul de anticipație pînă în 
produs finit ?

Zilele trecute am avut pri
lejul să-i cunosc pe cei doi 
FRANCISC, MATYUȘ Șl 
SOO, maiștri în cadrul sec
ției de montaj a fabricii, care 
și-au adus o contribuție im
portantă la realizarea grinzii 
despre care vorbesc acum 
cu o satisfacție nedisimilată.

„PASIUNEA ESTE, DUPĂ 
PĂREREA MEA, EXPLICAȚIA 
REUȘITEI NOASTRE — afir
mă Francisc Matyuș — S-A 
LUCRAT IN GENERAL IN A- 
FARA ORELOR DE PRO
GRAM. NIMENI NU A ȚI
NUT SOCOTEALA TIMPU
LUI PENTRU CĂ CU TOȚII 
AM. DORIT Șl AM CREZUT 
IN REALIZAREA OBIECTI
VULUI PROPUS. Șl AR 
MAI FI O EXPLICAȚIE : 
SERIOZITATEA ȘI PRICEPE
REA MUNCITORILOR SEC
ȚIEI NOASTRE, DINTRE CA
RE CIRCA DOUĂ TREIMI 
SINT ABSOLVENȚI DE LI
CEU”.

Prima grindă aflată în ex
perimentare dileră de proto
tip ; este mai lată, profilul 
este mai rotunjit pentru a se 
evita distrugerea plasei tava
nului artificial. O îmbunătă
țire a unui detaliu sugerată,

Păstrind cadența de ex
tracție de ia sfîrșitul lunii 
mai — lună al cărei bilanț 
a însemnat un plus de căr
bune de peste 2 600 de tone
— colectivul minei Aninoa- 
sa raporta și după trei zile 
din luna curentă un volum 
de cărbune suplimentar față 
de cel planificat,

întrecerea minerilor din 
abatajele sectoarelor pro
ductive, impulsionată de a- 
propiatul eveniment pe 
care-î vom sărbători Ia 23 
August — eliberarea patriei
— dă roade bogate, trei din 
sectoare raportînd ieri spo
ruri de extracție, după cum 
urmează : sectorul I — 434 
tone cărbune, sectorul IV — 
202 tone și sectorul II — 27 
tone. Din colectivul de frun
te. cel al sectorului I, se evi
dențiază și de data aceasta, 
după cum ne comunică in
ginerul Aurel Grosu, șeful 
de sector, aportul minerilor 
din brigăzile conduse de 
Petru Roman, Nicolae Ilie 
și Aurel Cristea.

Respectarea cu strictețe 
a disciplinei de partid

comunist înseam- 
înaint.e de toate, 

să muncești cu perseverență 
pentru transpunerea in viață 
a hotărîrilor partidului și sta
tului nostru,, respectînd cu 
strictețe normele vieții inter
ne de partid, principiile eti
cii socialiste.

Proiectul de norme ale vie- 
și muncii comuniștilor, 

eticii și echității socialis
ta punctul

spiritul
5. prevede : 

centralismului 
principiu funda- 
vieții partidului 

are
Bujor BOGDAN
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____________________________

ții 
ale 
te,
„In
democratic, 
menta] al 
nostru, fiecare comunist 
datoria să respecte cu stric
tețe disciplina de partid — 
una și aceeași pentru 
membrii partidului".

Rezultă deci că disciplina

Cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu
Maiestate,

Doamnelor și domnilor,

satisfac- 
de Stat, 

pentru 
solemne 
de state

Aș dori să exprim 
ția mea, a Consiliului 
a poporului român 
semnarea Declarației 
de către cei doi șefi
•— ai României și Iranului —, 
care dă expresie sentimente
lor de prietenie existente în
tre popoarele noastre și con
semnează, totodată, rezultate
le obținute în ultimii ani in 
colaborarea r •■'^laterală din
tre România și Iran, atît în 
domeniul relațiilor bilaterale, 
cit și în conlucrarea pe plan 
internațional, in eforturile po
poarelor pentru o lume mai

bună, a cooperării și păcii.
In Declarația solemnă pe 

care am semnat-o împreună cu 
Maiestatea Sa sînt înscrise 
principiile fundamentale ale 
relațiilor dintre statele noas
tre — egalitatea în drepturi, 
respectul independenței și su
veranității naționale, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajul reciproc. Prin aceas
tă Declarație solemnă pe care 
am semnat-o împreună, po
poarele noastre își asumă an
gajamentul de a milita pentru 
afirmarea în lume a acestor 
principii, pentru a contribui 
Ia soluționarea marilor pro
bleme internaționale în inte
resul tuturor națiunilor.

Fără îndoială că guvernele

României și Iranului au con
lucrat in multe împrejurări în 
mod activ — și doresc să-mi 
exprim convingerea că, în spi
ritul acestei Declarații, vor ac
ționa și în viitor atît pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
popoarele noastre, cit și 
toate 
lumii, 
jurări 
fie el 
chemat să-și asume răspun
deri, să contribuie Ia așezarea 
relațiilor dintre state pe prin
cipii noi.

Aș dori, și cu acest prilej," 
să exprim satisfacția noastră 
pentru rezultatele deosebite

cu 
celelalte națiuni ale 
Trăim asemenea împre- 
cînd fiecare popor — 
mare sau mic — este
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Cuvintarea Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi

Domnule președinte al Con
siliului de Stal,

Doamnă,

Excelențe,

Doamnelor și domnilor,

Aryamehr

COSTEȘTI
a tineretului cuAmplă întîlmre

Duminică, 3 iunie, au ve
nit la Costești, revărsindu-se 
din toate satele și orașele ju
dețului mii de tineri pentru 
a lua parte încă de la prime
le ore ale dimineții la am
pla manifestare patriotică — 
ediția a V-a a întilnirii tine
retului cu istoria, „Costești 
73".

Drumul de la intrarea în 
sat și pină la marele amfi
teatru natural din poiană, e- 
ra străjuit de „oșteni" daci 
și romani, în costume de e- 
pocă ; participanta au trecut 
pe sub „poarta dacică" și 
au putut găsi in imediata a- 
propiere încă un element nou 
al actualei edilii: „Columna 
lui Traian" în miniatură.

La festivitățile organizate 
cu acest prilej au luat parte 
tovarășii Constantin Dumi
trescu, secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R., Nicolae Andronache, 
șeful secției propagandă a 
Comitetului județean de 
partid, Viorel Faur, prim-se- 
cretar a! Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C., Petru 
Bota, vicepreședinte al Comi

tetului executiv al Consiliu
lui popular județean, Victor Co
ca, secretar al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean, Brincoveanu 
Pogea, președintele Consiliu
lui judefean al sindicatelor, 
conducători ai unor organi
zații de masă și obștești, in
vitați din județele învecina
te, grupuri de turiști străini.

După ce primul secretar al 
Comitetului judefean Hune
doara al U.T.C., tovarășul Vi
orel Faur, a inaugurat ediția 
a V-a a festivalului „Cos
tești", Mihai Bărbulescu, cer
cetător principal la Institu
tul de istorie din Cluj, a ex
pus in fafa miilor de ascul
tători momenle semnificative 
din pagina de început a is
toriei poporului roman. Apoi, 
un grup de actori ai Teatru
lui de stat „Valea Jiului” din 
Petroșani, împreună cu echi
pa de dansuri a Liceului pe
dagogic din Deva și cunoscu
tul cor de la Orăștie au rea
lizat impresionanta evocare 
intitulată „Vorbește memoria 
pămintului românesc".

istoria patriei
In continuare, numeroase 

ansambluri populare repre- 
zentind toate zonele folclori
ce ale județului Hunedoara 
au evoluat pe scenă timp de 
cîteva ore, într-un adevărat 
maraton artistic. l-am văzut 
in scenă pe artiștii Clubului 
sindicatelor din Deva, Cimpa, 
Cîmpu lui Neag, Costești, Ba
ia de Criș, Orăștie, Ilia, Ri- 
bifa, Casei de cultură din Hu
nedoara, Vafa de 
peni, Ghelar etc.

Aplauzele miilor 
tatori au răsplătit 
cie talentul și pasiunea artiș
tilor.

La tel ca și in alți ani, gru
puri de tineri au urcat in
tr-un adevărat pelerinaj la 
cetățile Costești și Blidarii — 
dovezi de netăgăduit ale ero
ismului strămoșilor și perma
nentei noastre pe aceste me
leaguri.

In poiana Costești, n-au lip
sit de pe afișul zilei nici în
trecerile sportive. După dis
pute aprige, întrecerea

C. DROZD
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de partid are un caracter 
unitar, este obligatorie. în e- 
gală măsură pentru toți co
muniștii, indiferent de meri
tele Și funcțiile pe care le 
au.

Pe membrii partidului nos
tru îi 
de 
și perseverența în 
rea sarcinilor 
hotărîrile și legile 
și statului.

Dar, mai sînt și 
care nu înțeleg ori 
tudme de 
semnificației 
a partidului. Iată cîteva e- 
xemple: Inginerul losif Ke- 
lemen, șeful sectorului V de 
la E.M. Paroșeni, nu a parti
cipat în acest an la nici o 
adunare generală a organiza
ției de partid, iar în anul 1972 
a avut repetate absențe de 
la forul comuniștilor aces
tui sector. Din cadrul ace- 
leeași exploatări, tovarășul 
Constantin Vîlceanu, inginer

dezvoltarea pentru 
electromecanică, în 

a participat la 
generală, mul- 
semneze doar 

în luna febru- 
facă prezența 

A-

șef cu 
partea 
anul 1973, nu 
nici o adunare 
țumindu-se să 
un convocator 
rie, fără să-și
în mijlocul comuniștilor, 
cestor doi tovarăși, le-au. ur
mat exemplul negativ mais
trul principal Lazăr Drăgan, 
locțiitor al șefului de sector, 
care a lipsit de la adunări
le generale în lunile februa
rie și martie a.c., Gheorghe 
Șoimii, Liviu Ziăgneanu și al
ții.

Fiecare comunist trebuie să 
răspundă în fața partidului 
de modul în care își înde
plinește sarcinile, de condui
ta sa.

Biroului

In acest moment solemn de 
concretizare a relațiilor extrem 
de amicale ce există între ță
rile noastre, aș dori să subli
niez rolul deosebit pe care 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, I-ați jucat în întărirea 
relațiilor noastre, bazate pe 
principiile respectului reci
proc, de neamestec, de coexis
tență pașnică și de cooperare 
activă între două țări care,

deși din punct de vedere geo
grafic sînt îndepărtate și au 
regimuri diferite, urmăresc a- 
celeași idealuri, întemeiate pe 
principiile menționate, promo
vează o politică de indepen
dență națională, au putut găsi 
atît de multe fundamente 
comune pentru a ajunge să 
concretizeze această dorință și 
această politică prin semnarea 
Declarației solemne și a unui 
tratat economic ce acoperă o 
perioadă de 15 ani. In cei 15 
ani ce vor urma, date fiind 
progresele tehnologice ale lu
mii, relațiile noastre vor urma 
un curs care va merge cres
cendo, s-ar putea realiza o 
progresie aritmetică; deja, 
aceasta ne face să ne gîndim

impresionat de 
dumneavoastră și 
pe care ne-a re- 

pretutin- 
vom

la amploarea relațiilor noastră 
lucru Ia care m-am referit de
seori în timpul întîlnirilor și 
în cadrul convorbirilor pe 
care le-am avut în cursul aces
tor trei zile.

Puternic 
ospitalitatea 
de primirea
zervat-o populația, 
deni unde ne-am aflat 
părăsi țara dumneavoastră cu 
sentimentul de profundă gra
titudine, firește. Nutrim, de 
asemenea, o profundă priete
nie ; prietenie pe care dumnea
voastră înșivă, guvernul șl 
poporul dumneavoastră ne-au 
arătat-o și care constituie, în

(Continuare în pag. a 4-a)

Iranului,
organizației

de Stat.

(Continuare in pag. a 3

de spec- 
cu dărni-

Vasile 
activist al

Sale 
lavi 
care, 
telui
Nicolae Ceaușescu. și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
au efectuat o vizită oficia
lă în România.

COCHECI
Comitetului 

nicipal de partid

. caractei izează spiritul 
disciplină, devotamentul 

îndepiini- 
yoriie din 

partidului

din aceia 
au o ati- 

minimalizare a 
acestei cerințe

Jos, Lu-

toți

Azi, la radio 
și televiziune

Astăzi, în jurul orei 
10,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite in direct, de la 
aeroportul Otopeni, cere
monia plecării Maiestății 
Sale Imperiale Șahinșahul 
Aryamehr și a Maiestății 

Imperiale Farah Pah- 
Șahbanu a
Ia invitația președin- 
Consiliului
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CLASAMENTUL

„căzut" o tradiție

Jiul 1

SPORTUL STUDENȚESC — F.' C. ARGEȘ

STEAUA — „U“ CRAIOVA 2—6
C. S. M. REȘIȚA — DINAMO 4—1
U.T.A. — F. C. PETROLUL 4—0
C. F. R. CLUJ — STEAGUL ROȘU 1—0
JIUL PETROȘANI — RAPID 1—0
F C. CONSTANȚA — „U“ CLUJ 4—0
A. S. A. TG. MUREȘ — S. C. BACAU ■ 2—0

1. „U“ Craiova 25 13 8 4 46—30 34
2. Dinamo 25 13 4 8 37—29 30
3. C. F. R. CLUJ 25 10 10 5 28—22 30
4. F. C. Argeș 25 11 6 8 37—23 28
5. Steaua 25 9 9 7 32—24 27
6. S. C. Bacău 25 10 7 8 26—30 277. Jiul 25 10 5 10 32—32 25
8. Petrolul 25 9 7 9 18—26 25
9. Steagul roșu 25 8 7 10 30—19 2310. Rapid 25 7 9 9 25—23 2311—12 U.T.A. 25 7 9 9 28—31 2311—12 C. S. M. Reșița 25 7 9 9 29—32 2313. F. C. Constanta 25 7 7 11 23—29 2114. A. S. A. Tg. Mureș 25 10 1 14 30—38 2115. „U“ Cluj 25 7 7 11 21—39 21

16. Sportul studențesc 25 4 11 10 25—42 19

Etapa viitoare (mîine)
S. C. Bacău — Jiul; „U“ Craiova — Steagul roșu;

A.S.A. — U.T.A.; Rapid — C. S. M. Reșița ; „U“ Cluj —
F. C. Petrolul; F. C. Argeș — Steaua ; Diname — C. F. R. 
Cluj ; Farul — Sportul studențesc București.

k y
Sosită la Petroșani cu in

tenția fermă (mărturisită, de 
altfel, înaintea meciului, de 
conducerea sa tehnică) de a 
menține în stare de perpetuă 
afirmare o... tradiție ce tindea 
evident să se clatine (în absen
ța portarului, „naționalei", Ră- 
ducanu), echipa Rapid Bucu
rești și-a etalat dintruînceput 
pretențiile, internaționalul 
Boc acționînd nu ca mijlocaș 
drept, conform... tricoului, ci 
între cei doi stoperi, Grigoraș 
și Marin Florin. Adăugind do
rinței fierbinți a Jiului de 
victorie, mai manifestă parcă 
ca oricînd în disputele cu giu- 
leștenii, așezarea în teren a 
Rapidului (care-i invita fățiș 
la ofensivă, linia mediană a 
oaspeților fiind compusă din;., 
înaintașii Dumitriu II și Ma
rin Stelian, incapabili de tra
valiul cerut posturilor), ne 
putem lesne explica presingul 
susținut al gazdelor, încă din 
start. Dispunînd de o halfie în 
vervă deosebită (Cotormani și, 
în special, Libardi), cvartetul 
ofensiv al Jiului a action;* do 
zinvolt, lipsit de timo
rare, prinzîndu-și deseori 
adversarii pe „contrepied"

u

frumpind măreț, mtr-o al
beață strălucitoare, dintre 
dealurile dinprejur, stînca 
de la Peștera Bolii răsplă
tește în aceste zile in jurul 
ei, pînă departe, valurile 
îmbătătoare ale parfumului 
liliacului sălbatic — impu
nător monument al naturii, 
care crește doar in puține 
locuri din (ara noastră în 
starea lui naturală.

Aliată la o mică distan
ta de Petroșani — o plim-

tind însă exasperant înscrie
rea unor goluri gata făcute. 
Deși a avut în față un adver
sar (Pop) dificil, tenace chiar, 
tînărul Szabados a fost „vioa
ra întîi" a atacului, de la el 
pornind (ce păcat însă că nu 
a fost „jucat" mai mult!) toa
te acțiunile periculoase, ce se 
puteau solda cu goluri. Ș’ pen
tru că a venit vorba despre 
înaintarea Jiului, nu putem să 
nu remarcăm faptul că Mul
țescu deja parcă nu mai do
rește să rămînă „omul de min
ge" al lui Rozsnai, adevărul 
fiind însă că secondantul lui 
Oblemenco în clasamentul gol- 
goterilor se află în vădit de
clin de formă, e obosit și 
mai păstrează nimic din vi
goarea care l-a lansat.. E re
gretabil faptul — după cum ne 
mărturiseau după meci cîțiva 
dintre vechii o-' • '-.j-ji ai- Jiu
lui caro n’> făcut totul nentrti 
ca echipa lor să nu primeas
că gol — că, în condiții foar
te favorabile unei 
concludente, cei ce au 
tea lor... tinerețea (ne 
în special la Rozsnai, 
parțial Mu’țescu) dau 
în teren și de multă lipsă de 
concentrai' n să -u-i spu
nem altfel !) „alungind" un 
succes care se cerea consistent, 
rod al unui efort colectiv în
delung...

Pe scurt. ..filmul" meciului : 
...Atacurile inițiale, în va

luri, ale Jiului se lovesc 
stăvilarul rapidist bine , ,j,i- 
nizat de Ror. In min 11, o 
excelentă centrare a lui 
Dodu e pe punctul de 
a fi fructificată de Cotormani 
al cărui șut plasat, cu capul, 
e barat ’ tremis de oorta- 
rul Niculescu. In min. 14, Sza
bados centrează precis și Mul
țescu înscrie din... ofsaid ! Go
lul, însă, încununind o domi-

nu

victorii 
de par- 
referim 
Stan și 
dovadă

de

nare insistentă, cade la cel de-al 
4-lea șut spre poartă al lui 
Libardi (acțiunea a străbătut 
o traiectorie, Ia mijlocul tere
nului, Szabados — Dodu — 
Libardi, șut violent de la dis
tanță). O altă ocazie mare ra
tează în min. 27 Cotormani, la 
un pas „printre" al lui Sza
bados. Peste două minute, din 
nou Szabados îi pune în situa
ție de gol pe Mulțescu (șut în 
port'ar) și pe Libardi (șut pe 
lingă poartă, de la 3 m). Pînă 
Ia finele reprizei — în totali- ' 
tate de bun nivel tehnic, Jiul 
fiind de departe echipa mai 
bună — mai notăm o bară a 
lui Boc șr-două acțiuni reușite" 
irosite de Rozsnai...

Primă jumătate a reprizei 
secunde jocul poartă aceeași 
amprentă. Atacurile Jiului se 
succed cu repeziciune, șutea
ză pe poarta lui Niculescu, pe 
rînd. Szabados, Stan, Libardi, 
Mulțescu. ultimul ratează în 
min. 56 o bună ocazie, pentru 
ca în min. 61 Rozsnai să șute- 
ze din 
prilejul 
midabil de pe linia porții pă
răsite...
ment neașteptat, al Rapidului 
(cu ocaziile de a egala ale lui 
Savu — min. 73, Dumitriu III 
— min. 75. Neagu — min. 78), 
nefructificat datorită doar in
tervențiilor excelente ale lui 
Ion Gabriel, Georgescu sau 
Dodu. Ultima fază fulminan
tă s-a oetrecut în min. 87 : 
Szabados slalomează cu luci
ditate. dar Rozsnai e. ca în tot 
timnul meciului, al... doilea la 
min ve 1

C«i mai . buni : Dodu, Li
bardi. Szabados. Georgescu, 
CMnrmani si Tnnca I-Tiul) : 
Boc. Pop și Marin Florin 
'Rapid)

A arbitrat bine Emil Viat-. 
culescu din Ploiești.

V. TFODORESCU

Campionatul republican 
de atletism al copiilor

Sîmbătă după-amiază „cin- 
sprezecele" studenților mineri 
a evoluat în deplasare, 
compania 
campionat, 
Victoria atît de necesară 
cursa de cucerire a 
lui" i-a revenit în mod 
ritat, poate la un scor 
prea puțin convingător. Spu
nem âceasta deoarece reduta
bilul „team" din Petroșani a 
demonstrat in fața ambițioși
lor adversari o veritabilă ca
pacitate de gîndire tactică, 
sursă sigură mai întotdeauna 
de succese, îndeosebi atunci 
cînd contracandidații la victo
rie contrabalansează situația 
din teren prin elan și ambi
ție...

Chiar dacă cele douăsprezece 
puncte înscrise au fost rezul
tatul preciziei unor transfor
mări a loviturilor de pedeap
să, autor Martin (de trei ori 
pentru studenți), respectiv 
Moraru (odată pentru gazde), 
jocul a fost presărat cu foarte 
multe faze spectaculoase, în 
urr»a cărora asistența a re
ținut repeziciunea circulației 
balonului în linia „troicarilor" 
oaspeți, întotdeauna admirabil 
serviți de un pachet de înain
tași Ia fel de tenace ca în 
mai toate evoluțiile din aceas
tă primăvară. Au existat însă 
și multe minute în care Știin
ța a fost nevoită să se ma
seze în propria jumătate de 
teren pentru a stăvili dorin
ța ardentă de egalai® a Vul-

în
revelației acestui 
Vulcan—București.

în 
„bronzu- 

me- 
(9-3)

canului, momente în care s-a 
remarcat o regrupare rapidă 

. pe pozițiile defensive, apără
torii achitîndu-se cu brio de 
misiunea lor.

Spre satisfacția cunoscători
lor de rugbi prezenți la 
tîlnirea dintre Știința și Vul
can, repetate încercări 
forțare a notei de fair-play 
din partea unor rugbiști bu- 
cureșteni au fost „potolite" de 
conducătorul „ostilităților" A- 
lexandru Lemneanu, astfel in
cit partida și-a menținut nota 
de sportivitate pînă în final.

Meciul debutează cu bune, 
auspicii pentru gazde, care în
cearcă prin pătrunderi solita
re capacitatea defensivă a 
oaspeților. Din fericire „focul 
de paie" al bucureștenilor se 
stinge repede și Știința se in
stalează în jumătatea de te
ren a acestora, fiind de mai 
multe ori la un pas de terenul 
de țintă advers. Două din 
strucțiile apărătorilor de 
Vulcan sînt ..trasformate" 
precizie de Martin, care, 
re-se, a devenit, omul cu 
ciorul cel mai bun" de 
petroșănen-i, jucătop ce a 
sit evident vicecampionilor în 
acest campionat. Pînă în fi
nal, oaspeții se apără calm, 
stopînd încercările repetate 
ale gazdelor de a restabili un 
echilibru ce nu ar fi părut 
nimănui echitabil, dată fiind 
comportarea meritorie a ele
vilor Iui Constantin Băltărețu.

în scopul 
dezvoltării 

mișcării 
noastre 
sportive

însemnarea „Adevărul — 
undeva la mijloc", publica
tă în' „Steagul roșu" nr. 
7240, semnala faptul că. la 
E. M. Aninoasa, s-au făcut 
unele abuzuri pe linia obli
gării salariaților exploată
rii să plătească o cotă de 
bani (2 lei) lunară, pentru 
susținerea echipei de fotbal.

Pe marginea acestui arti
col. Consiliul municipal al 
sindicatelor ne răspunde: „Cu 
sprijinul comitetelor sindica
telor și a organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, a-

Pe urmele 
semnalelor 

critice 
ale ziarului

etapa județeană

nou anemic, dîndu-i 
lui Boc să salveze for-

Urmează un reviri-

In zilele de 2 și 3 iunie 
1973, stadionul „Jiul" din Pe
troșani a găzduit etapa ju
dețeană a campionatului re
publican atletic (rezervat co
piilor I și II), la care au par
ticipat viitoarele speranțe ale 
atletismului hunedorean din 
orașele Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Lupeni și Vulcan.

Deși condițiile de întrece
re nu au fost cele mai opti
me, micuții concurenți s-au 
străduit și în mare parte au 
reușit să îndeplinească sau 
să fie foarte aproape de ha
remurile prevăzute de regu
lament pentru a participa la 

prin 
Și 

ele- 
Hu- 
mai

etapa superioară. Atît 
rezultatele obținute cît 
prin ținuta Ia concurs, 
vii de la Școala sportivă 
nedoara au lăsat cea 
frumoasă impresie (Nu1 știm 
de ce elevii de Ia Școala 
sportivă din Petroșani au 
lipsit de Ia acest concurs I). 
Dintre participanții Văii Jiu
lui, cea mai frumoasă com
portare au avut-o concuren- 
ții de la Școala generală nr. 
1 Petroșani. preoătȚi de nrofe- 
sorii Maria și Vasile Mărgu- 
lescu, care au cucerit nu mai 
puțin de 4 locuri întîi. Iată-i 
pe cîștigătorii probelor : CO
PII I : 60 m fete (născute în 
1961—62) : Mariana Andrei, 
Școala sportivă Hunedoara;
60 m băieți (născuți în 1960—

61): Nicolae Spătaru, Școala 
sportivă Hunedoara ; 500 m 
fete : Mariana Cazan, Școala 
sportivă Hunedoara ; 600 m 
băieți: Nicolae Spătaru;
lungime fete: Loli Aflorii, 
Școala sportivă Hunedoara ; 
lungime băieți : Dan Moț, 
Școala sportivă Hunedoara ; 
înălțime fete : Cornelia Stăn- 
culescu, Școala sportivă De
va ; înălțime băieți: Aurel 
Prislopeanu, Școala generală 
nr. 1 Petroșani; greutate fe
te : Rodica Burnei, Școala 
generală nr, 4 Vulcan ; greu
tate băieți: Viorel Cociș, 
Școala sportivă Hunedoara ; 
aruncarea mingii de oină 
băieți: Florin Stoica, Școala 
generală nr. 1 Petroșani; 
COPII II: In cadrul între
cerilor de triatlon (50 m lun
gime și aruncarea mingii de 
oină ) locurile întîi la fete — 
Liana Dobrescu cît și la bă
ieți — Marin Petrea au reve
nit de asemenea Școlii gene
rale nr. 1 Petroșani. S-au mai 
evidențiat Mirela Căuș și 
Dorel Marcău, ambii de Ia 
Școala generală nr. 5 Petro
șani, cîștigători la aruncarea 
mingii de oină, Emil Wilc 
și Aneta Frățeanu de la Școa
la generală nr. 1 Lupeni, Vio
rica Vodea de Ia Școala gene
rală nr. 5 Petroșani.

S. BALOI

Instantaneu
bare de mai puf in de o oră 
— stinca de calcar de la 
Peștera Bolii cu împreiuri- 
mile ei pitorești a devenit 
un atractiv loc de popas și 
recreeze pentru sute .de lo
cuitori ai orașului nostru. 
Aici există o peșteră vesti
tă — Peștera Bolii — fău
rită de apele pîrîului Galbe
na, care prin strădania lui 
multimilenară a reușit să 
străpungă masivul calcaros 
ce-i stătea în cale, deschi- 
zîndu-și drum liber spre a- 
pele învolburate ale Jiului I 
Sus, în vîrful stîncii înmi
resmate, se află urmele unei 
vechi cetăfi dacice, — com
ponentă principală a arcului 
sudic de puncte fortificate 
ce apăra cu peste 1800 de 
ani în urmă capitala Daciei 
lui Decebal — Sarmizegetu- 
sa. De Ia 
mai pot face excursii 
valea pîrîului Jigoru, 
rîului Galbena, spre 
ta, cumpănă între ’
Mureșului și Valea 
(cîndva, în timpuri I
îndepărtate și apele lacului 
care stafiona pe vremuri în 
Valea Jiului se scurgeau 
spre Mureș tot peste stîn- 
cile de la Bănită)...

...Stînca de calcar de la 
Bolii revarsă în această pe
rioadă valuri de miresme, 
de parfum de liliac, che- 
mînd iubitorii de frumos să 
petreacă ore plăcute de o- 
dihnă și recreere în împre
jurimile ei.

Peștera Bolii se 
i pe 
a pî- 
Băni-

V alea 
Jiului 
foarte

M. ȘTEFAN,

Fotbal, divizia națională C

Minerul Sub semnul echilibrului

ob- 
lar 
cu 

pa- 
„pi- 

la 
lip-

Nicolae LOBONȚ

A.

Siguranța execuției

sociațiiie noastre sportive au 
acționat pentru mărirea nu
mărului de membri susțină
tori. desfășurînd o muncă 
susținută, de la om la om, 
la nivelul grupelor sindica
te, a sectoarelor etc. Același 
lucru l-au făcut și cei de la 
Aninoasa (nu în totalitate, 
însă ; dispunem de câteva 
mărturii, peste care am tre
cut, cu bună intenție și la... 
recomandarea celor ce 
ne-au vorbit despre acest 
lucru, care doresc să rămî
nă... în penumbră ! n. n.) și 
nu impus, prin măsuri de 
ordin organizatoric sau fi
nanciar.

Și în continuare, consiliul 
municipal, comitetele sindi
catelor vor acționa pentru 
realizarea unor fonduri prin 
contribuția benevolă a sala
riaților, în scopul dezvoltă
rii mișcării sportive, a cre
ării de noi baze, deschise 
practicării ample a sportului 
în Valea Jiului".

TELEX

în gimnastică"

După meciul de miercurea 
trecută, din cadrul „Cupei Ro- 
mâniei“, susținut la Sibiu în 
compania divizionarei A, Stea
ua București, tinerii fotbaliști 
de la Știința au întîlnit, 
terenul din Aninoasa, pe 
nerul Moldova Nouă — 
dintre echipele fruntașe 
seriei a Vil-a. Și de astă
tă, studenții nu și-au dezmin
țit invincibilitatea pe teren 
propriu, învingînd pe Minerul 
cu scorul de 2—0, rezultat ca
re plasează echipa profesoru
lui Gheorghe Irimie pe prime-

pe 
Mi- 
una 
ale 
da-

le locuri ale clasamentului. 
Este o performanță pentru ca
re întreaga echipă merită fe
licitări.

Revenind la partida de du
minică, putem spune că ea s-a 
desfășurat sub semnul echili
brului. In prima repriză au 
atacat, mai mult studenții, iar 
în cea de-a doua oaspeții. Sin
gura deosebire a fost că local
nicii au știut totuși să fructi
fice două dintre numeroasele 
ocazii de gol create pe par
cursul întregului meci. Și a- 
cest lucru s-a întîmplat In 
minutele 10 și 20 cînd Ștefan 
și, respectiv, Alexandroni 
n-au mai greșit ținta, înscriind 
fiecare cîte un gol și aducînd 
astfel victoria meritată for-

mației Știința.
Echipa minerilor din Moldo

va Nouă, în componența că
reia se numără și cîțiva foști 
jucători ai... Științei, (ca de 
exemplu, Dobrescu și Izver- 
naru), a dat o replică vigu
roasă, fiind de multe ori 
un pas 
repriza 
oaspeții 
în atac, 
nici, Nestorovici, și Ion Con
stantin ori nu au nimerit' poar
ta, ori au fost respinse în ul
timă instanță de către apăra
rea gazdelor, în frunte 
portarul Bogheanu și cu 
dașul Zăvălaș — cei mai 
jucători de pe teren.

A fost, în general, un

la 
de a egala scorul. In 
secundă. în special, 

au fost mai periculoși 
însă șuturile lui Pa-

cu 
fun- 
buni

meci

Mureșul Deva
Minerul Lupeni 2—0

Faze confuze, mari ratâri

Sîmbătă după-amiază, Mi
nerul Lupeni a evoluat pe 
stadionul din Deva în com
pania formației locale, Mu
reșul, lidera absolută a seriei. 
Această întîlnire ne așteptam 
să se desfășoare într-o notă 
de spectaculozitate ridicată, 
dat fiind faptul că gazdele 
sînt mai mult ca sigur candi
date la meciurile de baraj 
pentru promovarea în divizia 
secundă. . Dar, contrar previ
ziunilor, meciul nu s-a ridi
cat nici pe departe la cota 
unei ' dispute spectaculoase, 
ci cu rare excepții, a abundat 
în faze confuze, ratări nenu-

mărate, de o parte cît și de 
alta.

Apărătorii echipei din Lu
peni s-au achitat, în prima 
repriză, mai bine de sarcini
le lor, reușind să respingă 
atacurile inițiate de gazde, 
mai ales prin extremele Ui- 
lecan și Moț. Totuși, deși 
Mureșul a dominat încă de 
la fluierul inaugural, oaspe
ții au fost cei care au avut o 
primă ocazie de a deschide 
scorul.
careu, 
dintr-o 
înscrie. La un fault în supra
fața de pedeapsă, penalty-ul 
acordat de arbitrul întâlniri; 
este, ratat de Iancu. Spre sfîr- 
șitul primei reprize, Stoian

In min. 12, Voicu, în 
șutează pește poartă 
poziție ideală de a

și Mihai Marian sînt pe 
punctul de a înscrie, dar șu
turile lor se opresc în brațe
le portarului Șarpe (care a 
fost într-o formă deosebită de 
joc, salvînd în ext'remis în 
cîteva rînduri). Scorul alb 
înregistrat la pauză, se pare 
că i-a nemulțumit pe jucă
torii echipei gazdă, pentru că 
la reluare incisivitatea lor de
vine mai vădită. In min. 58, 
la o fază confuză în careul 
echipei Minerul, Stoian atin
ge ușor balonul care se în
drepta spre poartă, deschi- 
zînd astfel scorul. Proaspătul 
intrat în joc, Macavei I. cen
trează apoi de pe partea 
dreaptă o minge „ușoară" și, 
bine plasat, Iancu majorează

plăcut, fotbaliștii ambelor e- 
chipe luptînd cu ambiție pen
tru victorie, care pînă la ur
mă a fost de partea studenți
lor.

Arbitrul Vicol lonescu din 
Drobeta Turnu Severin a con
dus cu scăpări următoarele 
formații: ȘTIINȚA: Boghea
nu — Ștefănescu, Zăvălaș, Ru- 
su, Burnete — Grizea, Nădă- 
șan — Rotea (Gudei), Ștefan, 
Bîtea, Alexandroni. MINE
RUL MOLDOVA NOUĂ : Ho
man (Tentu) — Gabor. Izver- 
naru, Drăgan, Costinaș — Do
brescu, Kalapati (Anghelina), 
Panici, Orleanu, Nestorovici. 
Ion Constantin.

C. MATEESCU

ți faulturi...
scorul (min. 68). Pînă la flu
ierul final jocul a lîncezit, fi
ind presărat cu multe faulturi 
(Serafim a fost chiar elimi
nat din joc în min. 75).

Iată 
țiilor : MUREȘUL : Nagy — 
Mircea Marian, Precup, Stark, 
Puie — Mihai Marian, Iancu 
— Uilecan, Stoian, Ceaușu 
(Macavei II, min. 58), Moț 
(Macavei I, min. 63) ; MINE
RUL : Șarpe — Rus, Burdan- 
giu, Borcan, Serafim — Ba
nă, Cristach* — Voicu, Lu- 
cuța, Cotroază, Moldovan.

A arbitrat cu scăpări o bri
gadă din Tg. Jiu, avîndu-1 la 
centru pe Lucian Vatama- 
niuc.

componența forma-

I. ȚABREA

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
II

După cum mărturisește în
săși autorul, V.B. Korenberg 
— „problema execuției în 
gimnastică constituie un pri
lej de meditație iar cartea de 
față o considerăm drept in
vitație Ia cugetare, punct de 
plecare în elucidarea aces
tei probleme ; scriind aceas
tă carte, am urmărit ca în 
etapa actuală de dezvoltare

logiei in sport. Ea are însă în 
vedere și cititorul obișnuit, 
care în mod nepreconceput 
ar putea „trata" — în pre- 
pria-i tendință de autodez
voltare armonioasă ■ 
te din reprezentările 
cepțiile cuprinse în 
carte.

Schema cărții nu

- mul
și con- 
această

e
plicată și, începînd eu

Note de lector
a teoriei siguranței execuției, 
să familiarizăm gimnaștii. 
antrenorii, pe specialiștii din 
alte ramuri de sport și pe 
teoreticieni cu o serie de 
idei, principii și situații utile 
activității practice și dez
voltării teoriei educației fizi
ce".

. Am dori, pentru început, 
să explicăm „mobilul" scrie
rii acestei cărți (și a tradu
cerii ei din rusește de către 
Leonid Mircea) printr-un... 
exemplu. Așa cum, în anti
chitate, se spunea că soarta 
îl conduce pe cel ce dorește 
să progreseze și-l tîrăște pe 
indiferent, la fel și în sport 
— înainte ne mulțumeam cu 
cunoștințe și idei mai puțin 
precise, aproximative despre 
tehnica sportivă și metodica 
antrenamentului, azi o ase
menea atitudine e considera
tă pur și simplu anacronică...

Cartea lui V.B. Korenberg 
se adresează, evident, gim- 
naștilor, antrenorilor lor, în 
general sportivilor și tehni
cienilor preocupați de ipli- 
carea ciberneticii și a osiho-

com-
„dis-

sfaturi 
această 
prezen- 
dire-tă 
'e con-

cuția a doua", corespunde 
structurii siguranței execuți
ilor de gimnastică expusă in 
partea introductivă. Conclu
ziile, scurte, invită pe cititori 
să revadă unele particulari
tăți ale textului... După cum 
se știe, oamenii dau 
cu generozitate. In 
carte, însă, ele sînt 
tate atît sub formă 
cît și indirect, fără a
sidera rețete infailibile. Sco
pul lor este să serveas-ă ca 
puncte de orientare pentru 
concluziile proprii ale citi
torilor. Autorul s-â străduit 
să evite în expunere tonul 
de sugerare autoritară. lipsa 
afirijiaițiilor categorice tre
buie însă să fie interoreta- 
tă nu ca un simpton de ne
siguranță a celui ce a scris 
cartea și ca o recunoaștere, 
fără rezerve, a dreptului ci
titorului de a avea propriul 
punct de vedere... In conclu
zie. o carte utilă. ..deschisă" 
tuturor celor ce iubesc spor
tul și propria lor sănătate.

Victor IONESCU

ALGER 4 (Agerpres). — 
Selecționata de fotbal a Brazi
liei și-a început lungul său 
turneu (care o va purta prin 
diferite orașe din Africa și 
Europa), jucînd la Alger, în 
fața a 25 000 de spectatori, cu 
reprezentativa Algeriei. Parti
da s-a încheiat cu scorul de
2— 0 (1—0) în favoarea fotba
liștilor sud-americani. Scorul 
a fost deschis de Rivellino în 
minutul 42, la capătul unei 
acțiuni personale și majorat 
de Paulo Cesar printr-o lovi
tură cu capul, la o pasă primi
tă de la Valdomiro. In urma 
acestui nou succes, echipa 
Braziliei rămîne neînvinsă în * 
cele 33 de meciuri susținute în 
ultimii ani cu echipe de peste 
hotare.

In jocul de la Alger, Brazi
lia a aliniat următoarea for
mație : Renato — Ze Maria, 
Chiquinho, Piazza, M. An
tonio — Clodoaldo, Rivellino, 
Paulo Cesar — Valdomiro, 
Leivinha, Edu.

Miercuri, fotbaliștii brazili
eni întîi nesc la Tunis selec
ționata țării gazdă.

★

HELSINKI 4 (Agerpres). — 
Comentînd rezultatele campio
natelor europene de lupte gre- 
co-romane de la Helsinki, co
respondenții agențiilor inter
naționale de presă subliniază, 
intre altele, performanța spor
tivului român Gheorghe Ber- 
ceanu, care a cucerit pentru a
3- a oară .medalia de aur Ia în
trecerile celor mai buni luptă
tori ai continentului nostru 
Gheorghe Berceanu. în vîrstă 
de 24 de ani deține un palma
res rar întîlnit în istoria a- 
cestui sport: în afara i celor 
trei titluri de campion euro
pean, el a fost pînă acum, de 
două ori campion mondial, 
campion olimpic Ia Jocurile 
de la Miinchen și este neînvins 
din anul 1968.

★

PARIS 4 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
scrimă ..Cupa challenge l.o-iis 
Pallandier" desfășurat în lo
calitatea Rosnv .sous Bois rin 
apropiere de Paris), a prile
juit o frumoasă victorie sa- 
brerului român Dan Irimieiuc, 
clasat pe primul loc înaintea 
maghiarului Pal Cef«vi^b si a 
francezului Bern..... J Vnipe r"a-
lifieați în turneul f-nal alti 
doi cohcurpnti rom*’n' Dar 
PODPSCII Si Cv'p"" C' i'-nq
au ocunat lo'‘”»'j|e 5 res
pectiv 6.

■fr

VARȘOVIA 4 (Atwnres) — 
După 8 runde. în turneu! in
ternational feminin de șah de 
la P'otrkon- Tri'-unalski. se 
menține lideră poloneza 
Pvteli. cu 6 nuncte. urmată le 
Krumova (Riilnarlal — 5.5
puncte. Van der Gissen (Olan
da) — 5 puncte. Eleonora Go- 
gîlea, care a pierdut la Kru
mova, ocupă locul 6 cu 3 punc
te SÎ n p-rt'af,

TELEX
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NEDEIA VULCANEANA 
o zi a manifestărilor cultural 

artistice destinate omului
Valorificarea tradițiilor 

populare furnizează un larg 
cîrnp pentru manifestarea i- 
nițiativei căminelor cultura
le, cluburilor și caselor de 
cultură. Ce, cit și mai ales 
cum se reînvie din acest bo
gat tezaur reprezintă cu fi
delitate actul de apropiere și 
înțelegere, de profunzime a 
culturii populare, a sensuri
lor și semnificațiilor ei. O 
acțiune mai amplă, inedită în 
modul cum a fost concepută, 
a avut loc duminică la Vul
can sub denumirea „Nedeia 
vulcăneană".

Pe străzile orașului, dimi
neața, puteau fi văzuți o mul
țime de copii, tineri și adulți 
îmbrăcați în costume popu
lare, românești și maghiare, 
imiprimînd un aspect . sărbă
toresc. Organizatorii acestei 
manifestări culturale — co
mitetul orășenesc de cultură 
și educație socialistă, comite
tul orășenesc U.T.C. și clu
bul sindicatelor — au dorit 
să reconstituie o nedeie tra
dițională acestor meleaguri. 
Și, mai întîi, a avut loc para
da portului popular, în pre
ponderență local, care a stră
bătut orașul în sunetele fan
farei și acordurile melodiilor 
folclorice. La nedeia din Vul
can au venit călăreți și fluie
rași din Dealul Babii, soliști 
vocali și dansatori de la Jieț 
și fscroni, de la Uricani și

Lupeni. însăși parada portu
lui (și nu numai a portului, 
ci a unui obicei) a fost un 
impresionant spectacol. Zeci 
de călăreți' în costume loca
le, de o sobră frumusețe, cu 
cai împodobiți festiv, sute de 
elevi și de artiști amatori, 
cîntînd și dansînd, au par
curs un circuit al orașului a- 
poi au poposit la locul de 
desfășurare a nedeii — „La 
Brazi" (locul de agrement al 
orașului, singurul din Valea 
Jiului care e destinat special 
acestui scop căruia-i cores
punde deplin).

La Brazi, în acel loc pi
toresc și-au dat întîlnire sute 
și sute de vulcăneni. Șirul de 
mainfestări cultural-artisti- 
ce, care au format miezul 
nedeii. a fost deschis de pro
fesorul Gheorghe Antoce, 
președinte al comitetului oră
șenesc de cultură și educa
ție socialistă, care a evocat 
valoarea artistică și umană 
a obiceiurilor, datinilor, por
tului și folclorului, anunțînd 
că această inițiativă se va 
transforma într-o largă ac
țiune, ce se va organiza în 
fiecare an, îmbogățită mereu 
cu noi și' noi elemente de 
valorificare a culturii popu
lare. A urmat o frumoasă și 
amplă evoluție a artiștilor a- 
matori. Recitări, cîntece și 
dansuri executate de elevii

școlilor generale nr. 1 și 4. 
de la liceu, fluierași de la 
Dealul Babii (pare a fi for
mație unică de acest gen în 
Valea Jiului), grupurj voca
le, dansuri populare, soliști 
vocali, instrumentali și tara
furi de la Lupeni. Uricani, 
Vulcan, Iscroni și Jieț. Seara, 
această zi a culturii și artei 
populare s-a încheiat printr-o 
retragere cu torțe pînă la 
clubul muncitoresc unde a 
continuat printr-un carnaval 
al tineretului.

Nedeia vulcăneană trebuie 
apreciată ca o inițiativp cul- 
tural-artistică valoroasă care, 
pe lîngă faptul că a dorit să 
reconstituie o tradiție popu
lară, oferă oamenilor muncii 
din Vulcan o zi de recreere 
bogată în elemente atractive. 
Sub acest aspect, scopul a fost 
îndeplinit. Firește, această 
manifestare e perfectibilă, a- 
tît în formă și conținut —• ea 
trebuie să fie mai întîi o ve
rificare a potențialului artis
tic local, iar elementul tradi
țional să nu fie doar un pre
text, ci să aibă continuitate 
de-a lungul întregii manifes
tări. Inițiativa de la Vulcan 
rămâne ca o remarcabi
lă manifestare cultural- 
artistică destinată omu
lui, recreerii sale active, 
relevînd bogate posibilități 
culturale.

T. SPATARU

O prietenă așteptată cu mult interes : revista I
Foto : Al. RIEGELHAUPT

Cum înfîmpină 
„poarta orașului44 musafirii ?

Sosirea verii, a anotimpu
lui favorabil turismului, so
licită în mare măsură spo
rirea preocupărilor gospodă
rești pentru a oferi vizitato
rilor orașelor noastre con
diții cît mai favorabile de 
călătorie, informare, odihnă.

GARA — această adevăra
tă poartă a orașului, trebuie 
să fie primul punct de pri
mire ospitalier al turiș
tilor, vizitatorilor. Este oare 
satisfăcută această preten
ție ?

...In așteptarea trenului, 
călătorii stau pe peron. Prin
tre ei, multe femei, copii, bă- 
trîni. Ar dori să se așeze 
să. nu stea în picioare, dar 
pe peron nu se găsesc bănci, 
ci doar în sala de așteptare (cu 
aer stătut) îneît, ori te
muți cu bagajele pe care le 
ai în sală, ori stai pe peron 
în picioare !

...Vine trenul. Garnitura 
oprește. In dorința de a ajun
ge mai repede în vagoane, 
călătorii pornesc repejor 
— cu bagaje — către vagoa
ne. Dar, cu ochii la tren,

mulți se împiedică în plăci
le de beton cu apreciabile 
denivelări ale peronului, ris- 
cînd să și cadă. Oare pava
jul peronului nu poate fi 
drept ?

...Lucrările de electrifica
re a liniilor ferate au cerut 
ridicarea pasarelei pietona-

A

Însemnare
IIIIIW^

le. Dar, asfaltarea treptelor 
s-a făcut neglijent, îneît în
călțămintea se agață de bor
durile metalice ale trepte
lor iar. la coborîrea spre 
gară, pavajul de beton a 
rămas cu denivelări. Două- 
trei găleți de asfalt ar fi re
zolvat și această problemă ! 
Dar cu o condiție : să fi in
teresat pe cineva.

...Sosesc în gară turiști, 
școlari, excursioniști. Vin cu 
trenul. Mulți vin pentru pri
ma dată Ce surse de infor
mație le stan la dispoziție ? 
Nici una! Nici un panou in

formațional — cu adres. 
hotelului, a filialei O.J.T 
cu liniile de autobuze spre 
localitățile municipiului, o- 
biectivele turistice, distanțe
le și mijloace de a ciunge 
Ia ele. De ce atîta lipsă de 
solicitudine ?

...Trenul venit dinspre 
Craiova — București „oferă" 
turiștilor, vizitatorilor ora
șului nostru „priveliștea" 
dezagreabilă a unor bălti cu 
apă stătută, urît mirositoa
re, înșirate în lungul liniei 
ferate în dreptul cartierului 
Carpați Aceeași „panora
mă" de băltoace cu broaște 
și la sosirea trenului dinspre 
Simeria, în dreptul triajului 
C.F.R. Nu pot fi asanate a- 
ceste „priveliști" deplorabi
le ?

Așteptăm de la, conducerea 
stației, gospodarii urbei, mai 
multă preocupare, griiă, so 
licitudine și interes ca poar
ta nrnsHlnî să ofere turiști 
lor, vizitatorilor un real 
„BUN VENIT!"

Șt. PUIU

COSTEȘTI ’73
(Urmare din pag. 1)

handbal la fete 
gată de Școala 
4 din Petroșani.
cîștigat cei de la Școala spor
tivă din Deva. La volei, cîș- 
tigători s-au impus: la bă
ieți, Liceul industrial meta
lurgic din Hunedoara, iar la 
fete Școala sportivă din De
va.

a fost ciști- 
generală nr. 
La băiefi au

Tîrgul meșterilor populari 
sau cooperativele meșteșu
gărești care au etalat fru
moase obiecte de artizanat și 
suveniruri, muzica de prome
nadă, jocuri distractive, 
sa la iarbă 
cut ca ziua 
pentru toți 
prezent! la 
bilă zi de odihnă și, fără în
doială, va însemna o frumoa
să amintire.

ma- 
verde ș.a., au ti
de 3 iunie să fie 
cei ce au fost 
Costești o agrea-

Pentru îmbunătățirea continuă
a activității comerciale

Răspundem celor ce ne scriu

Nota IlIINIf IA $1... „ormr

Recent a avut loc cea de-a 
26-a sesiiine a Consiliului 
popular al orașului Vulcan în 
care s-a analizat modul cum 
s-a desfășurat în ultimele 4 
luni aprovizionarea populației 
orașului cu produse alimenta
re și industriale. Raportul 
prezentat sesiunii. de vicepre-, 
ședințele comitetului executiv 
al consiliului popular, Vasile 
Beteringhe, a relevat preocu
parea unităților comerciale de 
pe raza orașului pentru apro
vizionarea populației în mod 
ritmic și cu sortimentele și 
cantitățile corespunzătoare ce
rințelor. In raport s-a arătat 
că, pe oraș, vînzăril'e realizate 
sînt mai mari cu aproape

900 000 lei decît valorile plani
ficate.

O contribuție însemnată la 
îmbunătățirea continuă a ac
tivității de aprovizionare a 
populației — s-a menționat în 
rqppr.t —. au adiis-o,,întîlniri- 
le periodice comune dintre 
membrii corn itefolj ții .e&ecutill - 
al consiliului popular și vîn- 
zători, membri ai comisiilor 
de control obștesc și consuma
tori. Cu acest prilej s-au evi
dențiat unele nereguli, s-au 
făcut propuneri de măsuri e- 
ficiente pe care comitetul e- 
xecutiv trebuie să le aplice 
cu

I

promptitudine.
Tudor MOCUȚA, 

corespondent

La prima vedere, procurarea 
unui „peisaj" pictat (fie el și 
de mîna a opta), sau înrăma
rea unui tablou, pare o treabă 
obișnuită. Și totuși, pentru 
mine, nu a fost chiar așa ușor! 
Ba, aș zice, mi-a fost chiar 
imposibil...

La unitatea nr. 21 „Rame- 
geamuri" a cooperativei „Uni
rea" din Petroșani (unitate 
nou deschisă, în cartierul Ae- ■ 
roport), m-a întîmpinat foarte 
amabil GHEORGHE RAUCA, 
responsabilul atelierului. L-am 
rugat să-mi arate cîtfeva mos
tre de rame, întrucît doresc 
montarea unor tablouri. Spre 
surprinderea mea, „mostrele" 
oferite, au fost în număr de 
numai trei, și acestea nu pe 
măsura dorințelor.

Există în unitățile de ser
vire obligația de a orienta și 
sfătui clientul, de a forma 
gustul consumatorului, de a-1 
ajuta în procurarea bunurilor 

“ “jp’nevgie.. Fiii)?! 
a de insistența 

gestionarului e a-mi înrăma 
tablourile cu materialul pre
zent 
ra 
va" 
deschis o 
discuție liberă. Nu mică mi-a 
fost mirarea de cele ce am 
aflat...

Unitatea nr. 21, de la des
chidere încă, nu a avut asigu
rată o „bază materială" adec
vată cerințelor și clientelei u-

existent, — deși g- 
conștient că „altce- 

dtoream —, am
hai să-i zicem —

(Urmare din pag. 1)

bază nr. 5 de la E.M. Paro- 
șeni, în frunte cu secretarul 
ei, tovarășul Dan Zorlescu, 
lăcătuș în cadrul sectorului, 
îi este' cumva „jenă" să cri
tice conducerea sectorului 
pentru neparticiparea la a- 
dunările generale și la în
treaga viață de organizație, 
s-o tragă la răspundere ?

O situație asemănătoare es
te și Ia organizația de bază 
T.A., tot de la E.M. Paroșeni. 
Aici, tovarășul Grigore Po
pescu, șeful serviciului topo
grafic, a lipsit nemotivat de 
la adunările generale în lu
nile martie și aprilie, 
menea manifestări de 
ciplină din partea 
membri de partid cu 
ții de răspundere în i 
procesului de producție 
este îngăduit să fie trecute 
cu vederea. Chiar funcțiile ce 
le exercită aceștia implică 
partea 
strictețe 
partid.

Dar, 
dunările generale este 
mai 0 formă de manifestare 
a indisciplinei din partea u- 
nor membri de part'id. Sînt

. Ase- 
indis- 
unor 

func- 
cadrul 

nu

lor respectarea 
a disciplinei

neparticiparea la

din
cu
de

a-
nu-

cazuri, ca cele de la organi
zația de bază nr. 3 transport 
din cadrul Exploatării de 
preparare a cărbunelui 
„Valea Jiului" cînd, în loc 
fie exemple mobilizatoare, 
atitudine înaintată față 
muncă, chiar unii membri 
partid nu respectă • progra
mul de lucru. Așa de exem
plu, în ziua de 3 mai a.c., 
Ioan Băloiu a venit în stare 
de ebrietate la serviciu, nu a 
pus* sabot'ul la timp și a scă
pat un vagon, Teodor Mi- 
kovschi, șef de manevră, a 
venit, de asemenea, în stare 
de ebrietate Ia serviciu. 
Cornel Mîrșav a a.bsentat 
motivat de la lucru.

Față de acești membri 
partid biroul organizației 
bază, în frunte cu secretarul 
său, maistrul Mircea Hroșt'ea, 
a luat măsurile ce s-au cuve
nit în âdunarea comuniștilor, 
propunînd și măsuri adminis
trative pentru a-i determina 
să înțeleagă că nu le este 
permis să, săvîrșească aseme
nea abateri, că săvîrșindu-le 
trebuie să suporte consecin
țele.

In luna aprilie, a fost' sla
bă participarea comuniștilor la

să 
de 
de 
de

iar
ne-

de 
de

adunările generale și în ca
drul organizațiilor de bază 
nr. 4, 5, 6 de la E.M.
nr. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8, 
E.M. Lonea, nr. 6 de 
Vulcan și nr. 1, 3, 5 
E.M. Paroșeni datorită faptu
lui că birourile organizațiilor 
de partid nu au mobilizat cu 
simț de răspundere pe toți 
comuniștii din schimburi la 
dezbaterea problemelor aflate 
pe ordinea de zi a adunări
lor generale.

Este de datoria birourilor 
organizațiilor de bază să in
formeze membrii de partid 
care au absentat de la adu
nări, asupra problemelor ce 
s-au discutat pentru ca a- 
ceștia să le cunoască și să 
participe la înfăptuirea hotă- 
rîrilor partidului și statului 
nostru. ,

Organele și organizațiile 
de partid au datoria să lup
te pentru respectarea neabă
tută de către toți membrii 
de partid a normelor vieții 
de partid, pentru dezvoltarea 
democrației, întărirea disci
plinei, fapt care va contribui 
la întărirea rolului conducă
tor al partidului în întreaga 
noastră viață socială.

nui cartier dens, precum este 
Aeroportul. Astfel, în luna 
aprilie a.c., responsabilul s-â 
văzut obligat de „împreju
rări" (?), să refuze cca. 50 de 
clienți pentru comenzi ce ne
cesitau materilul sticlă-geam 
de la dimensiunea de 4 mm în 
sus : oglinzi cu margine șlefu
ită — pentru instalații sanita
re'; geamuri de. 2 mm 
semicristal, pentru. 
vitrine și acoperirea 
etc.

In 
nuat 
ca o 
se preocupa, el însuși, de apro
vizionarea cu cele de trebuin
ță. ..De mai bine de două luni, 
mi-a răspuns omul, solicit con
ducerii cooperativei să-mi a- 
sigure materiale diversificate, 
întrucît cerințele sînt destul 
de mari, iar clienții — pe care 
îi tot amîn — vor zice, la un 
moment dat. că sînt neserios"

• ! ...In luna 
70tde .< 

un plan va-

și geam 
ferestre, 
meselor

am inși-cursul discuției, 
gestionarului unității — 
imputație — lipsa de a

’fW
cifmenzi, realizind un pTa.n va
loric de circa 4 000 lei, dar 
această cifră putea fi dublată 
dacă aș fi avut material su
ficient și diversificat".

Deodată gestionarul tace 
brusc, socotind probabil, că 
mi-a spus ..prea multe". II în-

treb dacă în oraș mai există 
o unitate cooperatistă cu pro
fil identic. Aflu că mai există 
— unitatea nr. 6 din Piața. 
Victoriei, care este mult mai 
bine dotată. M-am „documen
tat'" și m-am „convins" 
adevăr.

Da. Există și marfă ! 
timp ce unitatea nr. 21 
Aeroport are un stoc de circa 
280 mp geam ornamental co
lorat (bun pentru balcoane), 
care este singura marfă ce-1 
„ornamentează", la unitatea 
nr 6 din Piața Victoriei, între- 
bînd dacă au geam ornamen
tal colorat, mi s-a răspuns : 
„La ce vă trebuiește. așa 
mare" ; „Nu avem momen
tan" Și nu am fost nici 
măcar „îndrumată" la confra
ții întru „interes și artă" din 
Aeroport, unde se găsește — 
dacă n»i pentru un palat, cel 
puțin pentru' cîteva vitralii, 
considerabile ca suprafață... 
Gam etît-' -r • ............ -> .

Cella PLOPI. A NU
Nf-ft1.' — !ln fdtîcPși ră’U/Mia 

urmei, se poate da ambelor 
unități aceeași importanță. Si 
așa ar fi bine. Mai ales că, 
și în ce privește calitatea ser
virii, „aprecierile" clientelei 
conțin aceeași... încărcătură de 
nemulțumiri !

de...

In 
din

I

• Alexandru Rus, Lu
peni. Pentru a obține infor
mațiile care vă interesează, 
în legătură cu avantajele de 
care se bucură cetățenii asi
gurați, vă recomandăm — 
dat fiind că înșiruirea a- 
cestora reclamă un spațiu 
de care nu dispunem — să 
va adresați direct unității 
ADAS Petroșani, strada Re
publicii nr. 60
• Alexandru Bugă, Bă

nită. Statutul Cooperativelor 
de credit', în baza căruia a- 
cestea își desfășoară în
treaga activitate, prevede că 
retragerea fondului social 
se aprobă de către aduna
rea generală anuală a mem
brilor. singură în măsură să 
hotărască asupra cererilor 
de retragere, în funcție de 
motivele invocate de cei >în 
cauză.

Pentru orice alte lămuriri 
adresați-vă conducerii co
operativei de credit Pui, al 
cărui membru sînt'eți.
• Ștefan Pavlovski, Lu

peni : Consiliul popular al 
orașului Lupeni confirmă 
justețea celor sesizate de 
dumneavoastră redacției. 
Pentru soluționarea proble
mei privind repararea celor 
două podețe din strada Rîul

Roșia, s-a hotărît de comun 
acord cu cetățenii interesați, 
ca consiliul popular să pu
nă la dispoziție materialul 
necesar, iar manopera să se 
execute, în perioada 1—15 
iunie a.c., prin muncă pa
triotică.
• Un grup de salvatori, 

E.M. Petrila. Scrisoarea nr. 
226 din 9 ianuarie 1973, a- 
adresată E. M. Petrila de 
către Centrala cărbune
lui. precizează clar că, 
sumele ce se pri
mesc de către salvatori pen
tru operațiile de salvare
constituie salariu, se consi
deră ca atare și pot fi in
cluse în calculul indemni
zației pentru .concedii; de 
odihnă, spre deosebire de 
sumele plătite salvatorilor 
pentru orele de instrucție, 
cărora nu li se aplică ace
lași regim.
• I. C. Petroșani. Condu
cerea E.G.L. ne comunică 
că „s-a dispus secției de. 
fond locativ Petroșani de a 
ridica molozul pînă la 20 
mai 1973, din strada Jiului 
lăsat de echipele care au 
lucrat la reparații în 1972“. 
In caz că situația nu s-a 
schimbat' reveniți.

Așa stau lucrurile,
dar măsurile întîrzie

Lupeni. 
de la 

la E.M.
de la

(Urmare din pag. 1)

Locatarii străzii Cuza Vo
dă’ din Petroșani ne-au infor
mat că de cînd a fost moder
nizată, strada lor este intens 
circulată. Zilnic trec pe aici 
sute de mașini deoarece pe 
stradă se află autobaza 
S.T.R.A. și tot pe aici se cir
culă spre și de la mina Dîl- 
ja. depozitul de combustibil, 
depozitul de cărbuni etc. Din 
cauza circulației mari, cu 
t'oate că este asfaltată, strada 
e plină de noroi, iar jumăta
te și de gropi adînci. Cînd 
plouă, mașinile, mergînd cu 
viteză mare. ' stropesc pereții 
și geamurile, iar cînd e soare 
nu se mai poate vedea din 
•cauza prafului. Nic' în curți 
copiii nu mai pot sta la aer 
curat. Autorii scrisorii men
ționează că au sesizat atît 
conducerea Exploatării de 
gospodărie comunală, care a- 
re datoria de a transporta 
noroiul strîns la marginea 
șoselei de cetățeni și de a o 
mătura mai des, cît și sec
ția de gospodărire a orașu
lui, dar măsuri nu s-au iuat.

Cetățenii din strada Cuza 
Vodă invită pe tovarășii con
ducători ai unităților men
ționate să le viziteze strada 
într-o zi cu soare, ori în alta 
pe ploaie și îi asigură că al
tădată nu vor mai dori să fa
că acest lucru. Au dreptate 
cei de pe Cuza Vodă. Am 
văzut la fața locului că exact 
așa stau luerurile și că sînt

necesare măsuri ceva mai o- 
perative. De ce s-o fi întîr- 
ziind luarea acestora ?

T. TUFARU

EXPLUA HRW 1)1 PRIPARARE 
A CĂRBUNELUI 

mii JIULUI - VULCAN 
angajează :

• mineri pensionari
Condiții de angajare și salarizare conform

H.C.M. 914/1968 și Legii Nr. 12/1971.
Informații la biroul personal — învăță- 

mînt — salarizare al unității, secțîă Coroești.

NOUL MERS AL

fără îndoială de constatări fă
cute în timpul uneia din nu
meroasele vizite pe care 
FRANCISC MATYUȘ le fa
ce în abatajele dotate cu 
stîlpi hidraulici, urmărind 
functionarea acestora, calită
țile și defectele lor, purtînd 
discuții cu minerii, cei care, 
inevitabil, au ultimul cuvînt 
de spus în privința calității 
produselor fabricii.

FRANCISC SOO, coordo
nează realizarea pompelor de 
înaltă presiune și a sisteme
lor de distribufie,. domeniu 
în care se cere o exigentă 
maximă pentru a se asigura 
o funcționare optimă 
tinuă, a stupilor 
taj. Și-au adus
tribufie importantă 
alizarea, odată cu grinda pă
șitoare, a unui nou distribui
tor pentru fluidul care va fi 
opus presiunii miniere, ele
ment deosebit de important 
în buna funcționare a ansam
blului.

„ESTE AL PATRULEA TIP 
DE DISTRIBUITOR PE CARE 
IL REAIIZĂM, afirmă mais
trul SI DF.S1 NU IMPRESIO
NEAZĂ PRIN DIMENSIUNI, 
PREZINTĂ CERINȚE CALI
TATIVE .DEOSEBITE. FELUL

IN CARE L-AM CONCEPUT 
Șl REALIZAT ? PRIN ÎNCER
CĂRI SUCCESIVE CARE NE 
CONDUC LA REALIZAREA 
PROTOTIPULUI.

In același timp cu grinda 
pășitoare începe și experi
mentarea cadrelor pășitoare.

Metamorfoza

cori
de aba- 

o con
ta re-

realizare onorantă pentru co
lectivul Fabricii de stîlpi hi
draulici, a cărei concepție a- 
parține, însă, unor institute 
de proiectări specializate. Cu 
„grinda" este altă poveste, 
este „A LOR" de la concep
ție și pînă la realizare, și 
poate de aceea cu toții în
cearcă un sentiment de mîn- 
drie atunci cînd discută des
pre ea.

— NU ESTE PRIMA NOAS
TRĂ REALIZARE CU CARE 
NE MINDRIM, intervine ION 
PETCU, lăcătuș în cadrul a- 
ceieiași secții. NE PLAC I-

DEILE ÎNDRĂZNEȚE ȘI SA 
ȘTIȚI CĂ TOATA GREUTA
TEA NU CONSTA IN RE
ZOLVAREA LOR, CI PÎNĂ 
PORNIM LA TREABĂ, PINĂ 
NE „AGĂȚĂM" DE LUCRU, 
așa cum ne place nouă 
SĂ SPUNEM.

Interlocutorii nu au fost 
scutiți de clasica întrebare 
referitoare la proiectele de 
viitor. O întrebare Ia care se 
găsesc și răspunsuri.

Un ridicător hidraulic pen
tru grinzi urmează să fie per
fecționat, asta e sigur. In 
rest... nimic precizat, dar cu 
toții se gîndesc că abatajul 
oferă încă un domeniu larg 
pentru CONCEPȚII, Că exis
tă încă operațiuni caracteri
zate printr-un grad mai scă
zut de mecanizare. Poate își 
vor îndrepta atenfia spre 
MECANIZAREA COMPLEXA, 
cadrele și grinzile pășitoare 
aflate în curs de experimen
tare vor constitui obiectul u- 
nor repetate îmbunătățiri, 
perfecționări... Va fi . nece
sar timp pentru ca idei abia 
incipiente să se cristalizeze, 
să ia forma unor viitoare rea
lizări tehnice, purtînd marca 
acestui colectiv a cărui devi
ză nedezmințită o constituie 
INVENTIVITATEA ȘI PA
SIUNEA PENTRU CREAȚIE.

AUTOBUZELOR I.T.A.
Pentru informarea cititorilor noștri , publicăm mai jos

noul orar al sosirilor și plecărilor în și din Petroșani ai
curselor de autobuze I.T.A., orar care a intrat în vigoare în
ziua de 3 iunie a. c. :

/ Sosirea Plecarea

Petroșani — Timișoara — 4,00
Petroșani — Hațeg —- 5,00
Lupeni — Brad 6,05 6,10
De\ — Tîrgu Jiu 8,16 8,20
Novaci — Petroșani 9,01

8,08
—

Hațeg — Petroșani -
Caransebeș — Petroșani 9,41 —
Sebeș — Lupeni 10,45 10,50
Cîmpeni — Petroșani 11,49 —
Petroșani — Hațeg — 12,00
Petroșani — Caransebeș — 13,00
Petroșani — Novaci 15,00 —
Deva — Petroșani 13,56 —
Drobeta Turnu Severin — Petroșani 14,00 —
Petroșani — Cîmpeni — 14,00
Lupeni — Sebeș 14,55 15,00
Petroșani — Drobeta Turnu Severin 15,30
Petroșani — Deva _ 15,45
Tîrgu Jiu — Deva 17,00 17,04
Hațeg — Petroșani 18,53 _
Brad — Lupeni 20,16 20,21
Timișoara — Petroșani 20,44 —

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lăcătușu 

Gheorghe, eliberată de E. IVI. Aninoasa. O declar nulă.
PIERDUT un cal negru, cu o stea albă în frunte, infierat 

cu inițialele I.G.B. Găsitorul este rugat să anunțe — Bălă- 
șoiu Ion, com. Stănești, jud. Gorj. Recompensă
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Vizita Maiestății sale Imperiale Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr

Cuvin tarea președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1)

ale vizitei pe care Maiestatea 
Sa o face in România — rezul
tate care s-au concretizat în 
semnarea acestei Declarații, în 
semnarea de către miniștrii e- 
conomiei a acordului de co
operare de lungă durată, pre
cum și a altor documente. Dar 
mai cu seamă, vizita s-a ca
racterizat prin dorința comu
nă de a găsi noi căi de extin
dere a colaborării dintre po
poarele noastre.

Convorbirile pe care le-am 
avut în aceste zile au eviden
țiat că în cele mai multe pro
bleme ale vieții internaționale

Cuvintarea Șahinșahului 

Mohammad Reza Pahlavi

(Urmare din pag. 1) 

fond, expresia prieteniei față 
de poporul iranian. Cred că 
puteți fi încredințat, domnule 
președinte, că sentimentele 
poporului nostru sînt cu totul 
reciproce. Sînt convins că po
porul nostru va afla vestea 
semnării acestei Declarații so
lemne precum și a acordurilor 
economice cu o mare satisfac
ție.

Cred că acest gen de relații

Di
Maiestățile Lor Imperiale 

Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, și Farah Pahlavi Șahbanu 
au oferit luni, la Palatul Pri
măverii, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Ele
na Ceaușescu.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Ion Ioniță, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, îm
preună cu soțiile, membri ai 
guvernului, conducători; de in
stituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane ofici
ale, precum și ambasadorul 
țării noastre la Teheran, Ale
xandru Boabă.

Luni dimineață au conti
nuat convorbirile oficiale în
tre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Mai > itatea Sa 
Imperială Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Ar.ya 
mehr.

Au participat: Ion Pățan. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, George Macc- 
vescu, ministrul afacerilor 
externe, loan Avram, minis-

Semnarea acordului de cooperare 
intre România și Iran

In prezența președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a Maies
tății Sale Imperiale Șahin
șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a 
tovarășei Elena Ceaușescu și 
a Maiestății Sale împărătea
sa Farah, duminică seara s-a 
semnat Acordul de. coopera
re pe termen lung intre Ro
mânia și Iran.

La solemnitatea semnării 
au fost' de față tovarășii Ma
nea Mănescu, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară. Emil Drăgănescu, Va- 
sile / Patilineț, George Maco
vescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
ambasadorul țării noastre în 
Iran și alte persoane oficia
le.

Erau prezenți, de aseme
nea, Abbas Al Khalatbari, mi
nistrul afacerilor externe al 
Iranului, Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul acestei țări la 
București, și alte persoane o- 
ficiale iraniene.

Documentul a fost semnat 
de Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, 
și de Houshang Ansar, mi
nistrul economiei al Iranului.

După ceremonia semnării, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Ira-

România și Iranul sînt anima
te de dorința de a-și aduce 
contribuția la soluționarea lor. 

Primirea care v-a fost re
zervată, atît în Capitală cit 
și în localitățile din țară pe 
care le-ați vizitat, constituie o 
expresie a sentimentelor de 
prietenie ale poporului român 
față de poporul iranian, față 
de Maiestățile Voastre, a do
rinței sale și a guvernului, — 
care nu face altceva decît să 
dea expresie dorinței poporu
lui — precum și a dorinței 
mele —, care, de asemenea, 
sînt interpretul sentimentelor 
și dorințelor poporului meu — 
de a extinde colaborarea, de a 

statornicite între noi ar putea 
să se lărgească între multe 
alte țări. De altfel, există oare 
o altă posibilitate pentru ca 
lumea să se îndrepte spre 
pace, spre dispariția litigiilor 
și războaielor către reglemen
tarea pașnică a tuturor proble
melor, către dezarmare și spre 
cooperare și înțelegere paș
nică ?

Țin să vă mulțumesc încă o 
dată, domnule președinte, pen
tru toate dovezile de atenție pe

n e u oficial
Au luat parte Abbas Aii 

Khalatbari, ministrul afaceri
lor externe, Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Maiestății Sale 
Imperiale, Șahinșahul Arya
mehr, Ia București, Manzar 
Khalatbari, doamnă de onoare 
a Maiestății Sale, împărăteasa 
Iranului, Hormoz Gharib, ma
reșalul Curții Imperiale, Shod- 
jaeddin Shafa, adjunct al mi
nistrului Curții Imperiale, alte 
persoane oficiale care i-au în
soțit pe înalții oaspeți în vizi
ta lor în România.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări.

Toastînd, Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr a spus : Propun, cu mul
tă emoție, să ridicăm paharul, 
în această seară, în cinstea și 
în sănătatea domnului pre
ședinte al Gonsiliuiui’ de Stat; 
precum :și a. doamnei . - Elena 
Ceaușescu. pentru o tot mai 
mare fericire și prosperitate a 
nobilului popor român prieten, 
pentru măreția țării dumnea
voastră, pentru prietenia tot 

Convorbiri oficiale 
româno-iraniene

trul industriei construcți
ilor de mașini grele, 
Vasile Pungan, Consi
lier al președintelui Consili
ului de Stat. Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Alexandru 
Boabă, ambasadorul Româ
niei în Iran, Lucian Petres
cu. director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Au luat parte : Abbas Aii 
Khalatbari, ministrul aface
rilor externe, Sadegh Sadri
eh, ambasadorul Maiestății 

nului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, s-au felicitat 
cordial.

Aș dori să exprim satisfac
ția — a spus PREȘEDINTE
LE NICOLAE CEAUȘESCU
— pentru faptul că în tim
pul vizitei pe care Maiesta
tea Voastră o efectuează în 
România s-a semnat acest 
acord. Sper că va fi o bază 
bună pentru dezvoltarea atît 
a României, cît și a Iranului 
și a colaborării dintre cele 
două popoare și apreciez con
tribuția pe care ați avut-o.

împărtășesc intru totul cu
vintele rostite de dumnea
voastră, domnule președinte
— a spus MAIESTATEA SA 
IMPERIALA, MOHAMMAD 
REZA PAHLAVI ARYA
MEHR, — și nu avem nici o 
îndoială că se va ajunge la 
un asemenea acord datorită 
relațiilor noastre bune și 
mai ales pentru ceea ce pla
nificăm și anticipăm pentru 
viitorul țărilor noastre. in 
acest spirit de prietenie re
ciprocă care se întărește pe 
zi ce trece. Aș dori să ridic 
paharul in sănătatea dum
neavoastră, pentru prosperi
tatea tot mai mare a Româ
niei.

In alocuțiunea rostită du
pă semnarea documentului, 
Ion Pățan a exprimat, în nu
mele delegației române care 
a dus tratativele, satisfacția 
și bucuria de a fi ajuns la 
încheierea acestui acord, con- 

face ca relațiile străvechi din
tre popoarele noastre să aibă 
o bază tot mai bună, de a ac
ționa pentru a contribui la fă
urirea unei noi istorii care să 
asigure popoarelor noastre 
bunăstarea și fericirea.

Iată de ce apreciez — așa 
cum am spus și în cursul con
vorbirilor de astăzi — vizita 
pe care o efectuați astăzi în 
România ca un moment nou 
si important în relațiile dintre 
România și Iran. Fie ca viito
rul acestor relații să fie tot 
mai înfloritor, ca popoarele 
noastre să conlucreze strîns 

pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă ! (Vii aplauze).

Iranului, 

Aryamehr
care ni le-ați acordat și să vă 
transmit, in numele poporului 
meu, cele mai bune urări ale 
noastre pentru dumneavoastră 
înșivă, pentru reușita tuturor 
proiectelor dumneavoastră — 
dintre care unele am avut pri
lejul să le cunoaștem în cursul 
vizitelor de ieri și din după-a- 
miaza aceasta —, deci a aces
tor proiecte care sînt grandi
oase, și ca dumneavoastră să 
nuteți atinge toate scopurile 
în cel mai mare succes! 
(Vii aplauze).

mai strînsă dintre țările și 
popoarele noastre, pentru pa
cea universală și pentru prie
tenia între toate țările lumii.

Răspunzînd, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : Aș 
dori să exprim, încă o dată, 
satisfacția noastră pentru re
zultatele vizitei Maiestății 
Sale în România și să propun 
să ridicăm paharul pentru fe
ricirea, prosperitatea și bună
starea poporului iranian prie
ten, pentru sănătatea Maiestă
ții Sale și a împărătesei Fa
rah, pentru progresul continuu 
al colaborării multilaterale 
între popoarele român și ira
nian, care sper că vor conlucra 
întotdeauna pentru cauza 
prosperității reciproce, a păcii 
între toate popoarele.

Să toastăm pentru o lume 
mai bună, mai dreaptă, a. pă
cii.. și .colaborării internațio
nale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres).

Sale Imperiale la București, 
Akbar Darai, ambasador, di
rector general în M.A.E., A- 
mir Arsalan Mofakham Sâ
nii, ministru-consilier, direc
torul departamentului al doi
lea politic din Ministerul A- 
facerilor Externe, Anoushir- 
van Sadigh, prim-secretar în 
Ministerul Afacerilor Exter
ne.

Convorbirea dintre cei doi 
șefi de stat s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de deplină în
țelegere reciprocă, de caldă 
prietenie.

vingerea că el va marca o e- 
tapă importantă în dezvolta
rea relațiilor noastre de co
laborare și cooperare. Doresc 
să exprim mulțumirea noas
tră că la semnarea acestui 
document deosebit de impor
tant ne-am bucurat de pre
zența ilustră a Maiestății 
Voastre Imperiale, a pre
ședintelui Consiliului de 
Stat al României, ceea ce ne 
incumbă mai mari obligații 
în realizarea și traducerea lui 
în viață.

La rindul său, Houshang 
Ansar a relevat că acordul 
încheiat traduce în viață do
rința iluștrilor șefi de stat ai 
celor două țări de a dezvol
ta relațiile economice și co
merciale româno-iraniene în 
interesul națiunilor , noastre. 
Am reușit să demonstrăm 
cu succes faptul că țări cu 
sisteme sociale diferite pot 
conlucra în mod apropiat și 
fructuos în domeniul relați
ilor economice, tehnico-știin- 
țifice, în avantajul reciproc. 
Sîntem acum satisfăcuți să 
constatăm că economiile ce
lor două țâri ale' noastre vor 
fi și mai strîns legate, în
tr-un mod care să permită 
apropierea în continuare a 
celor două popoare și să fa
cilităm îndeplinirea progra
melor lor de dezvoltare e- 
conomică și socială.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)

care, prin activitatea sa neo
bosită pusă în slujba păcii și 
colaborării internaționale, a- 
duce o contribuție de preț 'a 
întărirea prestigiului Români
ei socialiste. In același timp au 
dat expresie deplinei satisfac
ții față de vizita suveranului 
iranian în România și față de 
rezultatele ei fructuoase, în 
care au văzut o mărturie preg
nantă a dorinței ambelor țări 
și popoare de a întări și extin
de colaborarea și relațiile tra
diționale dintre ele, în intere
sul reciproc, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării inter
naționale.

...In această dimineață de 
iunie aeroportul Salcea din 
apropierea Sucevei este fru
mos împodobit.

înalții oaspeți sînt salutați 
cu cordialitate de Miu Dobres- 
cu, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Popu
lar al județului Suceava, cu 
soția, Ion Simniceanu. prima
rul municipiului Suceava, de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale, conducători de între
prinderi și instituții, numeroși 
locuitori ai orașului și așeză
rilor din împrejurimi.

După festivitatea oficială a 
primirii • de la aeroport, co
loana oficială străbate partea 
de nord a municipiului Sucea
va, care trăiește cu bucurie și 
emoție această zi deosebită. 
Populația face gesturi priete
nești, flutură buchete de flori 
și eșarfa multicolore, formații 
de artiști amatori prezintă 
cu măiestrie dansuri din boga
tul folclor local.

Se trece apoi, prin satele 
Dărmănești, Milișeuți, Bădeuți. 
în semn de aleasă ospitalitate, 
în pridvoarele caselor, la 
porți, sînt prinse lăicere mol
dovenești. Țăranii cooperatori 
au ieșit să ureze, din toată 
inima, bun venit conducătoru
lui statului nostru, solilor po
porului iranian prieten. Ur
mează orașul Rădăuți, veche 
așezare bucovineană.

La intrarea în Sucevița își 
face apariția o ceată de călăreți, 
care însoțesc coloana oficială 
pînă la porțile renumitului 
monument istoric și de artă 
— mînăstirea Sucevița, primul 
obiectiv al vizitei.

Aici se află adunată aproa
pe întreaga suflare a comunei. 
Pe toți i-a reunit dorința de a 
saluta de a-i primi cu căldură 
pe înalții oaspeți. Din coșuri
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In cursul după-amiezii, 
președintele Consiliului de 
Stat ■ ăl Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Imperială, 
Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
au făcut o vizită la Fabrica de 
elemente de automatizare — 
București și la Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste 
România.

Cei doi șefi de stat au 
fost însoțiți de Gheorghe 
Cioară, primarul general al 
Capitalei, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de St'at, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Alexandru 
Boabă, ambasadorul Români
ei la Teheran, de alte persoa
ne oficiale române.

Împreună cu oaspeții au 
mers, de asemenea, Abbas 
Aii Khalatbari, ministrul a- 
facerilor externe al Iranului, 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Iranului la București, și alte 
persoane oficiale iraniene.

Vizita a permis distinșilor 
oaspeți continuarea contactu
lui nemijlocit cu realitățile 
economiei românești în plină 
dezvoltare, precum și cunoaș
terea unor momente de sea
mă ale istoriei poporului nos
tru, ale luptei duse de înain
tași pentru păstrarea ființei 
naționale, pentru neatîrnare 
și progres, ale civilizației ca
re s-a dezvoltat și a înflorit 
pe meleagurile românești.

Totodată, ea a prilejuit o 
nouă manifestare a sentimen
telor de prietenie pe care 'e 
nutrește poporul român față 
de poporul iranian, de sti
mă față de șeful sfatului ira- 
nffln. Mii de bucureșteni 
și-au exprimat din nou, en
tuziast, dragostea față de 
conducătorul statului îostru, 
prețuirea deosebită ce o a- 
cordă pentru preocuparea sa 
neobosită consacrată dezvol
tării patriei noastre, întăririi 
Răcii și colaborării internațio
nale.

Fabrica de elemente de au
tomatizare, unitate repre
zentativă a industriei româ
nești, aflată într-un proces 
continuu de înnoire și moder
nizare, i-a primit' sărbătoreș
te pe înalții oaspeți. La in
trarea principală se aflau ar
borate drapelele de stat rle 
României și Iranului. Era în
scrisă, în limbile română și 
persană, o caldă urare de 
bun sosit. Un mare număr de 
muncitori ai fabricii, precum 
și de la întreprinderile de 
pe platforma industrială a 
Piperei, au venit să ureze 
bun venit celor doi șefi de 
stat, să-și manifeste bucuria 
de a-i avea ca oaspeți.

In întîmpinarea președinte
lui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și a Ma
iestății Sale Imperiale, Șa
hinșahul Iranului, au venit 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, Virgil Act'ari- 
an, și membri ai conducerii 
ministerului, ai Centralei in 

frumos împletite, tinere fete 
oferă trandafiri roșii.

Adresîndu-se conducătorilor 
celor două țări, mitropolitul 
Moldovei și Sucevei, Justin 
Moisescu, a spus : ..Vizita 
dumneavoastră, Șahinșahul I- 
ranului, mare prieten al po
porului român, și a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, ctitor 
al României moderne, este un 
eveniment istoric. Vechiul 
nostru așezămînt de artă și is
torie românească, acest lea
găn al culturii moldovenești, 
vă primește cu sentimente de 
respect și dragoste".

Sînt ascultate cu atenție am
ple explicații privind trecutul 
și valoarea acestui monument, 
care readuce în memorie mo
mente din lupta poporului nos
tru pentru apărarea indepen
denței și a ființei naționale 
și caro atestă geniul creator 
românesc.

Gazdele și-au exprimat sa
tisfacția că, prin grija statului, 
monumentul și-a recăpătat 
frumusețea de altă dată, în 
urma lucrărilor de restaurare 
din ultimii ani.

Solii poporului iranian ad
miră picturile murale, reali
zate de meșteri anonimi bogă
ția motivelor, policromia lor. 
în care predomină verdele, ai
doma pădurilor seculare din 
jur.

înainte de plecare, Maiestă
țile Lor Imperiale semnează 
în cartea de onoare.

De la Sucevița, coloana ofi
cială se îndreaptă spre Vatra 
Moldoviței, pe un pitoresc 
traseu montan, traversînd 
Obcinele Bucovinei

Mînăstirea Moldovița, vizita
tă apoi, reprezintă, de aseme
nea, o capodoperă a arhitec
turii și artei feudale moldove
nești. Ridicată în vremea dom
nitorului Petru Rareș si resta
urată în anii din urmă, mînă
stirea impresionează pe o’as- 
peti prin masivitatea zidurilor 
exterioare, adevărate ziduri 
de cetate, care a jucat un rol 
important în străjuirea și apă
rarea Moldovei, prin frumu
sețea și valoarea decorațiilor 
murale. Aceeași școală de ta- 
lentați zugravi se face simțită 
și aici în măiestria și execuția 
operelor picturale.

In amintirea vizitei făcute, 
Șahinșahul Aryamehr și îm
părăteasa Iranului semnează 
în Cartea de onoare.

Continuîndu-și călătoria, co
loana de mașini se îndreaptă 
spre Voroneț. Fafma acestei 
autentice perle a Moldovei de
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dustriale de electrotehnică și 
automatizări și ai întrgprjij* 
deții' vizitate. Un grup de ți
neri și tinere oferă înalților 
oaspeți buchete de flori. Pre
zintă onorul o unitate a găr
zilor patriotice și formațiilor 
de pregătire militară a tine
retului pentru apărarea pa
triei. M

Cei doi șefi de stat sînt in
vitați cu deosebită cordialita
te să viziteze o reprezenta
tivă expoziție cu produsei? 
fabricii.

Oaspeții sînt informați de 
preocuparea colectivului în 
vederea construirii unor sis
teme de reglare electronică, 
la tehnologia mondială de 
vîrf, în aplicarea circuitelor 
integrate și hibride, miniatu
rizarea elementelor, crearea 
de aparatură de comandă e- 
lectrbnică pentru mașini-u
nelte etc.

înalții oaspeți vizitează a- 
poi o expoziție a produselor 
realizate de unități ale Cen
tralei industriale de electro
nică și automatizări, de pe 
platforma Pipera.

Directorul fabricii arată că 
90 la sută din angajații aces
tei secții sînt tineri absolvenți 
de liceu, pregătiți în școli spe
ciale care funcționează pe 
platforma industrială din a- 
ceastă zonă.

La centrul de calcul al între
prinderii este prezentat înal
ților oaspeți calculatorul elec
tronic „Felix 256“, din gene
rația a IlI-a de computere. 
Maiestatea Sa, Șahinșahul Ira
nului se oprește în fața cal
culatorului, cerînd explicații. 
Calculatorul dispune de 256 
..celule de gîndire", puțind efec
tua 200 000 de operații pe mi
nut. Cu prilejul vizitei înaltu
lui oaspete iranian, specialiș
tii de la F.E.A. au programat 
calculatorul in vederea unei 
operații neașteptate : reprodu
cerea portretului Maiestății 
Sale Aryamehr. Sub privirile 
celor prezenți, ..pictorul" auto
mat execută portretul în nu
mai cîteva secunde.

In încheierea vizitei, Șahin
șahul Iranului semnează în 
Cartea de onoare a fabricii, 
exprimînd impresia deosebită 
pe care i-a lăsat-o această mo
dernă unitate. ..Ceea ce ați re
alizat — a spus înaltul oaspe
te — este garanția unor noi 
succese, a unui viitor fericit"

Pe platoul din fata fabricii, 
oaspetele iranian are ocazia 
să admire produsele unei alte 
mmuri industriale românești, 
aflată, la rîndul său. în plin 
proces eh' afirmare. Este vorba 
de industria românească de 
autovehicule, reprezentată aici 
prin cunoscutele autoturisme 
de tcr.en ARO — M 241 și M 
461 — ce se exportă în nu
meroase țări ale lumii.

Interesîndu-se de caracteris
ticile lor tehnice, Șahinșahul 
Iranului solicită explicații în 
legătură cu posibilitățile acli
matizării acestora, de=nre ran
damentul lor în condiții spe
ciale. Tehnicienii români re
amintesc cu acest Drilet. per
formanta ouțin obișnuită a a- 

nord se datorește în mare mă
sură frescelor exterioare, cre
ație a unor meșteri anonimi, 
care constituie o culme a pic
turii murale din evul mediu 
românesc. Solii poporului ira
nian admiră celebrul albastru 
de Voroneț, cunoscut astăzi în 
întreaga lume.

De la Voroneț, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu împreună cu 
Maiestățile Lor Imperiale, 
Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și împără
teasa Farah, urcă în elicoptere, 
plecînd spre Bicaz.

La sosire, în fața uzinei hi
droelectrice de la Stejaru, 
oaspeții sînt întîmpinați de 
Ștefan Boboș, președintele 
Consiliului Popular al județu
lui Neamț, Gheorghe Stoica, 
adjunct al ministrului energiei 
electrice, alte oficialități.

O mare mulțime — energe- 
ticieni, locuitori ai municipiu
lui Piatra Neamț și ai comu
nelor din împrejurimi — fac 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și Șahinșahului Iranului Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr o călduroasă primire.

In fata schemei sinoptice a 
centralelor de pe rîul Bistrița, 
inginerul Costică Găitănaru, 
directorul acestui mare com
plex energetic al țării, dă o 
serie de detalii asupra con
strucției și funcționării siste- 
mub'î hidroelectric.

înalții oaspeți sînt invitați 
în sala mașinilor în care sînt 
instalate cele șase turbine ale 
centralei, aflate în plină func
țiune. In timpul vizitei gazde
le arată că monumentala con
strucție a barajului încorpo
rează 2.255 milioane mc beton 
și oțel. Impresionează volumul 
uriaș de lucrări efectuat aici 
pentru excavarea a peste 3 mi
lioane mc de pămînt și 
stîncă și înălțimea de 127 
m a barajului. Se arată, tot
odată. că existența Iacului ar
tificial. piesaiul natural îneîn- 
tător, pus în valoare de nu
meroase construcții și amena
jări. au transformat întreaga 
zonă într-un atractiv punct 
turistic al tării, care cunoaște 
o bogată, afluență de vizitatori 
din țară și din străinătate.

Șahinșahul Iranului dă o 
înaltă apreciere acestei reali
zări a României socialiste.

După ce își iau rămas bun 
de la gazde cei doi conducători 
de stat iau loc în elicopterul
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cestor autovehicule care au 
făcut turul Africii în condiții 
extrem de dure și cu rezultate 
foarte bune.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, cei doi șefi de stat pă
răsesc întreprinderea în acla
mațiile mulțimii, pentru a e- 
fectua în continuare o vizită 
cu mașina de-a lungul platfor
mei industriale Pipera, un a- 
devărat centru al electronicii 
românești : Pipera oferind, în 
același timp, prin grupurile 
sociale construite aici în ulti
mii ani..prin școlile de specia
lizare o dovadă elocventă a 
grijii statului pentru asigura
rea unor condiții cît mai bune 
de instrucție și de trai pentru 
cei ce muncesc.

Dună moderna zonă indus
trială Pipera. președintele 
Consiliului de Stjit, Nicolae 
Ceausescu, si Maiestatea Sa 
Imperială. Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi, 
fac o vizită Ia Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste 
România.

Pe Calea Victoriei, în fața 
Muzeului de istorie, numeroși 
bucureșteni salută cu multă 
căldură pe cei doi șefi de stat.

Prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Aca
demiei de Științe Sociale și 
Politice, și Florian Georgescu,
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FILME
MARȚI, 5 IUNIE

rETROȘANI — 7 Noiem
brie: In umbra violenței; 
Republica : Reîntoarcerea pe 
pămînt: PETRILA: Anoni
mul venețian; LONEA — 
Minerul: Cine cîntă nu are 
ginduri rele: ANINOASA: 
Binecuvîntați animalele și 
copiii; VULCAN: Cornul de 
capră ; LUPENI — Cultu
ral : Vara bărbaților: Mun
citoresc : Moartea regelui
negru.

9,00 Teleșcoală ;
9,50 Muzică populară ;

10,00 Transmisiune directă 
de la Aeroportul Oto- 
peni : Ceremonia ple
cării M. S. Imperiale 
Șahinșahul Aryamehr 
și a M. S. Imperiale 
Farah Pahlavi Șahba
nu a Iranului, care, la 
invitația președintelui 
Consiliului de Stat, 

prezidențial care decolează, Se 
face o survolare panoramică a 
barajului și a lacului de acu
mulare de la Bicaz Din elicop
ter, se zăresc rînd pe rînd 
văile pîrîurilor Largu, Răchita, 
Hangu, Buhalnița, Potoci și 
altele.

Valea Bistriței se înfățișează 
astăzi în toată splendoarea ei. 
Salba de hidrocentrale a ms- 
dificat radical peisajul acestor 
patriarhale meleaguri de odi
nioară. Se văd fabrici de ci
ment, combinate chimice, nu
meroase alte obiective indus
triale, linii pentru transportul 
energiei electrice, căi ferate, 
șosele, cîmpuri irigate, locali
tăți încadrate în ritmul tre
pidant al vieții moderne.

Bazinul Bistriței de astăzi 
constituie un elocvent exem
plu al rezultatelor eforturilor 
României, angajată cu toate 
forțele sale în realizarea unui 
amplu program de dezvoltare 
economică și socială menit 
să accelereze progresul mul
tilateral al tării. Această 
dezvoltare, pe care o cu
nosc în prezent atît tara 
noastră, cît și Iranul — care 
și-a propus importante obiec
tive economice de viitor — 
conferă largi perspective rela
țiilor de . colaborare și coope
rare economică dintre cele 
două state.

Elicopterele aterizează la Su
ceava La reședința rezervată 
oaspeților are loc dejunul ofe
rit în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a Maiestăți
lor Lor Imperiale.

In timpul dejunului, cei doi 
șefi de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa 
Fn-ah se întrețin cu cordiali
tate.

După-amiază. înalții oaspeți 
au asistat, la Casa de cultură, 
la un spectacol de gală oferit 
în cinstea lor de artiști suce
veni.

Apariția în loja oficială a 
celor doi șefi de stat este salu
tată de public cu vii și puter
nice aplauze.

Programul, care a cuprins 
reprezentative cîntece și dan
suri din diferite regiuni ale 
tării, oferă o imagine suges
tivă a bogăției, originalității 
și frumuseții folclorului româ
nesc. Solilor poporului iraniah 
li se rezervă o plăcută surpri
ză : vechi melodii persane, 
dansuri de pe meleagurile pa
triei lor.

La sfîrșitul spectacolului, în 
piața din fața lăcașului de

*

directorul muzeului, întimpină 
pe oaspeți, îi cendue să vizi
teze muzeu!. Sini prezentate 
vestigii ale celor mai îndepăr
tate epoci ale istoriei de pe 
acest pămînt începînd din ne
olitic, mărturii ale unei stră
vechi culturi, exponate de 
inestimabilă valoare. Șahinșa
hul Iranului se oprește și ad
miră frumoasele vase de cera
mică ale culturii Cucuteni și 
celebra statuetă din acea epo
că. cunoscută sub numele 
„Gînditorul". Este prezentată, 
de asemenea, evoluția unelte
lor de producție din străvechi 
timpuri, precum și alte măr
turii ale civilizației din epoca 
bronzului și a fierului.

Se parcurg apoi sălile care 
înfățișează istoria geto-dacilor 
Mai multe exponate din acea 
epocă oglindesc și infl-'^nța 
culturii persane, dovadă a le
găturilor care au existat din 
cele mai vechi timpuri între 
populațiile ce trăiau pe teri
toriile de azi ale României și 
Iranu’ ' In alte săli sînt pre
zentate civilizația dacilor, is
toria statului dac sub Burebis- 
ta și Decebal epoca războaie
lor daco-romane, precum și 
mărturii din epoca de " aare 
a poporului român. In lapiSa- 
rium, suveranului Iranului îi

Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au e- 
fectuat o vizită ofici
ală în România ;

10.15 Muzică populară ;
10,25 Teleenciclopedia ;
11,05 Telecinemâteca pen

tru copii : „Alice în 
tara minunilor". „Pe- 
trică dresor de cîini" 
— desen anim >♦ ;

12,05 De pe scenele lirice 
ale țării :

12,50 52 de inițiative în 52 
de săpfămîni :

13,05 Telejurnal :
15.30 Campionatele europe

ne de box. Sferturi 
de finală. (Gala I) 
Transmisiune directă 
de la Belgrad :

17.30 Curs de limbă rusă 
Lecția a 56-a (relua
re)

18,00 Telex ;
18.05 Publicitate ;
18.15 Arta plastică ;
18,35 Publicitate ;
18,40 Panoramic științific ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincina

lul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii 
Tineri în țara tine
reții ;

20,05 Reflector ;
20.20 Seară de teatru. Băie

cultură, devenită acum o urî» 
așă scenă, sucevenii își mani
festă, deschis și sincer, bucu
ria de a primi din nou în' 
mijlocul lor pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, de a avea 
ca oaspete pe Șahinșahul A- 
ryamehr, de a trăi această zi 
deosebită pentru relațiile ra- 
mâno-iraniene.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Arya
mehr ies în balconul, Casei de 
cultură, răspunzînd cu cordia
litate gesturilor de caldă sim
patie ale mujțimii.

In aclamațiile entuziaste ale 
celor prezenți, coloana de ma
șini pornește spre următorul 
obiectiv al vizitei — Combi
natul de celuloză și hîrtie din 
Suceava.

înalții oaspeți sînt întîmpi- 
nati de Vasile Patilinet. minis
trul economiei forestiere si 
materialelor de construcții de 
conducătorii combinatului și' 
numeroși muncitori.

Sînt înfățișate date sugesti- 
orivînd profilul și activita

tea întreprinderii.
Șahinșahul Arvamehr ur

mărește cu atentic explicațiile 
care se dau privind modul în 
care combinatul se va dezvolta 
în anii viitori.

Se prezintă macheta unei u- 
nități industriale care are o 
semnificație deosebită în pla
nul cooperării econom;.;■ -o- 
mâno-iraniene. Este vorba de 
Combinatul dc industrializare 
a lemnului ce se construiește 
în Iran de întreprinderea 
noastră ..Forexim" și o între
prindere din tara prietenă — 
„Neka — C.U B".

niV
Vizita înalților oaspeți în 

județele Suceava și Neamț a 
luat cfîrcit. Ea a reafirmat cu 
putere simțămintele de prie
tenie care leagă tot mai strîns 
popoarele român și iranian, 
voința lor de a continua, la 
un nivel superior, colaborarea 
rodnică multilaterală.

Sucevenii și-au luat un căl
duros rămas bun de la înalții 
oaspeți, conducîndu-i la <>’;>- 
care cu aceeași simpatic. . ii 
aceeași stimă și considerație.

In cursul sc’-ii. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu si Maiestățile toc 
Tmcoriale. Șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi 
Arvamehr, și împărăteasa 
Fm-ah s-au înapoiat în Capi
tală.

*

sînt prezentate apoi copia Co- 
lt’.rtinei lui Traian, precum șl 
numeroase piese din epoca an
tică și medievală, dintre cele 
mai reprezentative, descoperi
te pe teritoriul țării noastre.

Vizitînd alte săli, oaspeții 
iranieni au apoi posibilitatea 
să cunoască aspecte ale luptei 
poporului nostru pentru liber
tate. unitate și independență 
națională. Alte exponate pre
zintă sugestiv momente impor
tante din istoria României 
contemporane

In tot timpul vizitei, suvera
nul Iranului a urmărit cu 
mult interes explicațiile 
i-au fost date, a admirat bo
gatele vestigii ale civilizației 
Strămoșilor, ale istoriei popo
rului român.

Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahinvi Arvnmehr a semnat 
apoi în Cartea de onoare a 
muzeului

La plecare, un mare număr 
de cetățeni aț Capitalei au 
aclamat din nou, cu multă 
căldură ne conducătorii celor 
două state, și-au reafirmat 
sentimentele prietenești fată 
de poporul iranian, bucuria și 
satisfacția pentru bunele rela
ții statornicite între România 
și Iran.

Mir-oa IONESCU 
Iosif SOCACIU

ții de la coltul străzii}
21,30 Industrializarea și ci

vilizația socialistă — 
film documentar ; ,

21,50 Interpretul preferat : 
Maria Pietraru ;

22,05 24 de ore. Contraste 
in lumea capitalului;

22,35 Campionatele euro
pene de box Sferturi 
de Imală :
(Gala a 11-a). Selec- 
țiuni înregistrate de 
la Belgrad.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 21 
grade ; Paring +13 grade.

Minimele : Petroșani +11 
grade ; Paring +9 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cer mai mult 
noros. Local se vor semnala 
averse slabe de ploaie. Vînt 
slab pînă la moderat' din 
sectorul sudic.
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