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Mobilizare susținută la săparea
a fiecărui colectiv de muncă! suitorilor

După prima decadă a lunii iunie pe graficele de producție ale exploatărilor miniere sint în
scrise din nou restanțe. Deci, NERITMICITATE, LUCRU IN SALTURI, PRODUCTIVITĂȚI SCĂZU
TE ! Rezultate cu totul sub așteptări le raportează minele Lupeni și Uricani, fapt ce ne-a determinat 
să căutăm explicația cauzelor în cadrul acestor colective. La constatarea că se depun stăruințe insis
tente pentru recuperarea minusului adăugăm o concluzie mai veche : RESTANȚELE PUTEAU FI EVI
TATE DACĂ SE LUCRA RITMIC, ORGANIZAT, ÎNCĂ DIN PRIMA ZI A DECADEI !

Situația realizării 
planului

’E.M. 
E.M. 
E.M. 
E.M. 
E.M. 
E.M. 
E.M. 
E.M.

Lonea 
Petrila 
Dîlja 
Aninoasa 
Vulcan 
Paroșeni 
Lupeni 
Uricani

102,0
92.1
97,8
95,0 

103,7
88,5
84.2
88,1

Total Valea Jiului 93,5 ’/o

• Care sînt cauzele rezultatelor ne 
gative din prima decadă ?

• Linia de front devine „o problemă"?
• Minusul trebuie recuperat! Pe ce căi?
Răspund cadre de conducere a producției 
din exploatările miniere Lupeni și Uricani

Rezultatele bune obținute 
in cadrul E. M. Petrila în ceea 
ce privește executarea meca
nizată a suitorilor, prin folo. 
sirea sondezelor și forezelor, 
au determinat extinderea a- 
cestei metode și in cadrul 
altor unități miniere din Va
lea Jiului.

In prezent, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnici
eni din cadrul E. M. Vulcan 
se preocupă intens de intro
ducerea forării mecanizate a 
suitorilor. Prin aplicarea aces
tei metode se scontează pe o 
creștere substanțială a vite
zelor de avansare la genul 
respectiv de lucrări miniere, 
precum și pe imbunâtățirea 
condițiilor de realizare a unui 
aeraj corespunzător și econo
misirea de materiale explozive 
prin imbunâtățirea coeficien
tului de rupere la lucrările de 
pușcare.

De ce muncă în salturi?
Mina Lupeni a încheiat pri

ma uecadă a lunii iunie cu o 
insamnată reștanțâ la extrac
ția de cărbune. Rezultatul este 
„tară justificări" pentru" sec
toarele 11, HI, V, Vi și VIL 
Doar sectoarele 1 și IV au re
alizat sarcinile de plan obți- 
uind chiar o depășire de 42, 
și respectiv, 113 tone. O anali
ză pe brigăzi, efectuată în ca
drul sectorului I, ne conduce 
msă la constatarea că nici aici 
activitatea nu a lost corespun
zătoare, că sectorul avea con
diții să raporteze un plus mult 
mai substanțial. Brigăzile con
duse de Aurel Stanbeca, Du
mitru fatache, losil Kacso și 
llie Jeler au obtinut, singure, 
o depășire totala de 245 tone, 
in timp ce alte trei brigăzi 
(conduse de Gheorghe Zana- 
ria, Constantin Arbore și Du
mitru Diinolle) au rămas sub 
pl<r cu un total de 110 tone. 
Atunci, 
lui nu 
plicațta 
șefului 
ruga :

— Planul sectorului este 
calculat in funcție de efecti
vul scriptic. Cel al brigăzilor, 
in luncție de posturile presta
te. Sînt, deci, posibile situații 
și mai ciudate : brigăzile să-și 
realizeze planul, in timp ce 
sectorul rămîne sub plan, 
deși producția sectorului este 
in întregime repartizată. Totul 
se produce din cauza absențe
lor. Avem multe toi de boală, 
multe absențe nemotivate în
deosebi la noii angajați. In a- 
ceastă situație, brigăzile nu 
sînt afectate (repetăm, planul 
lor c recalculat, în funcție de 
posturile prestate), dar secto-

de ce plusul sectoru- 
este de 145 tone ? Lx- 

o allăm cu sprijinul 
de sector ing. Ștefan

rul este în mod serios afectat. 
Ne străduim clin răsputeri să 
reducem absențele, să îmbună
tățim disciplina pentru a re
duce cit mai mult efectul ne- 
molivatelor, prin plasarea cit 
mai judicioasă a fronturilor, 
organizarea abatajelor, asis
tența tehnică corespunzătoare.

Deci, la sectorul I, cauza cau
zelor constă în absențe. Un 
cimp larg de activitate pentru 
factorii educaționali, îndeosebi 
pentru grupa sindicală.

La ora cînd am discutat situ
ația primei decade șeful . de 
sector se pregătea să intre în 
mină, drept confirmare la 
spusele despre asistenta teh
nică de care aveau nevoie 
brigăzile. Dar, paște o oră 
l-am întîlnit tot la suprafață, 
în același birou :

— N-ați mai intrat în sub
teran ?

— Nu! Mi s-a spus între 
timp să fac referatul pentru a- 
d.unarea de grupă Sindicală de 
astăzi.

Nu am dat prea multă im
portanță faptului (în ce pri
vește „preocuparea" ingineru
lui, șef de sector), dar l-am 
consemnat spre știința comite
tului sindicatului, cit și pentru 
a avea o imagine grăitoare 
daspre aportul responsabilului 
grupei sindicale în activitatea 
sectorului. E firesc să fie in
disciplină dacă pină și refera
tul responsabilului de grupă 
trebuie să-l facă altcineva! 
Nu tragem concluzia că tot a- 
șa ar sta lucrurile și la alte 
sectoare (și grupe sindicale),

La mina Uricani

Un obiectiv prioritar: 
imbunâtățirea

lon MUSTAȚĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

organizării
Fenomenul se repetă, tinde 

să devină permanent (din 
păcate...): la sfirșitul primei 
decade a lunii iunie mina 
Uricani înregistrează din nou 
o restanță la extracția de căr
bune. Toate sectoarele sînt 
implicate în această nereali- 
zare,- activitatea cea mai ne
corespunzătoare înregistrin- 

la sectorul III (85,6 la 
realizare a sarcinilor de 
și, în special, la sec- 

I, care și-a realizat sar-

du-se 
sută 
plan) 
torul

brigăzilor
cinile de plan corespunzătoa
re decadei a I-a doar în pro
porție de 66,9 la sută.

După cum ne-a informat 
tov. ing. Doru Mihăilă cauza 
principală a activității cu to- 

exis- 
o 

de

Refuz sa mat 
calculez!“

I 
I
I
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I
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.„„Vă rog foarte mult să scrieți in ziar că... 
prețurile la butelii s-au schimbat. De unde 
știu ? Am constatat, pur și simplu... Mă nu
mesc Livia Stanciu și locuiesc in Petroșani, 
pe str. Institutului nr. 10, ap. 10. In 23 mai 
1973, la ora 17, conform comenzii, mi-a fost 
adusă acasă butelia. Știind din ziar că, pen
tru a-mi fi adusă în apartament și montată, 
o butelie mă costă 14,10 lei, i-am cerut to
varășului care-a venit cu butelia — du 15 lei 
in mină, bani potriviți ! — să-mi monteze bu
telia. Ce credeți că s-a intimplat ? Tovarășul 
de la butelii n-a zis nimic, nici că mi-o adu
ce, nici că nu mi-o aduce. A coborît, s-a 
urcat în mașină și împreună cu șoferul au 
plecat mai departe fără să-mi lase butelie... 
O colegă de școală a fiicei mele, care se ni
merise ia noi in casă, mi-a zis foarte candid 
că ....e normal, că la ei Io bloc, in ,,Car-
pați", se montează buteliile doar pentru 20 
de lei“. Am zîmbit amar. Avea dreptate, 
cred, pentru că e a doua oară cînd mi se joa
că un renghi I De ce ? Am ascultat sfatul dv,

din con
ți 
la 

pot 1 In fond și 
zi, duce 100 de 
de la fiecare in 
lei. Sumă netă, 
poate lăuda cu 

un așa venit minim pe zi ? Să ne gîndim insă, 
că, în marea majoritate a cazurilor, buteliile, 
sint „transmise" consumatorilor, cetățenilor, 
doar în „schimbul" a 20 de lei. Eu refuz, să 
moi calculez. Ar trebui să mă îngrozesc ! De 
ce ? Pînă cind asemenea venituri ilicite ? Dacă 
sînt salariați oi statului acești distribuitori 
de butelii, atunci să fie salariați ai statului ! 
Onești corecți 1 Co mine, ca dumneata, ca 
toți ceilalți care muncim cinstit pentru un sa
lariu și nu ne însușim, fără nici un drept, 
banii altora. Bani munciți ! Eu cred .că ar fi 
cazul ca aistribuitorul care și-a rîs pur și sim
plu de mine, pentru că am vrut să fiu corec
tă și nu i-om făcut „jocul", să fie aspru pe
depsit I Să se învețe minte și alții, ceilalți dis
tribuitori de butelii, care procedează așijde- 
rea I Aștept..."

dat ia ziar, să nu dăm nici măcar 5 bani 
in plus, câ prețul e unul, stabilit dinainte, și 
să nu-i învățăm pe distribuitorii de butelii 
să devină ciubucari convinși I...

Mă întreb însă, acum : eu sint,
viagere, contra ciubucarilor și totuși aș 
trecut cu vederea cei... 90 de bani, de 
14,10 la 15 lei, dar nu mai 
așa stind lucrurile, dacă, pe 
butelii și ia cite 90 de bani 
plus, asta înseamnă 90 de 
neimpozabilă ! Cine se mai

*

Pentru câ, într-adevâr, nu 
un simplu act de sfidare.

Și noi așteptam, 
avem în față doar 
ci de-a dreptul o mentalitate revoltător de rău 
înrădăcinată, care merită și trebuie să fie 
eradicată I

Dan RAREȘ

I 
I
I
I
I
I

I

tul necorespunzătoare 
tentă în cadrul sectorului 
constituie lipsa 
front, problemă 
în parte prin punerea recen
tă în funcțiune a abatajului 
cameră nr. 8. De asemenea, 
se menționează că intrarea in 
exploatare a acestui abataj 
a necesitat o serie de lucrări 
suplimentare destinate asigu
rării ' securității muncii.

Chiar in 
considerăm 
de realizare

liniei 
soluționată

aceste condiții, 
că posibilitățile 
a planului in ca-

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, luni și-a ■ 
început vizita oficială în țara 
noastră președintele Republi
cii Volta Superioară, genera
lul Sangoule Lamizana.

Vizita în România a pre
ședintelui Voltei Superioare 
reprezintă o vie și pregnantă 
mărturie a bunelor relații sta
tornicite între, cele două țări 
și popoare, a dorinței lor de a 
promova, în planuri superioa
re, aceste raporturi de priete
nie și colaborare, in. interesul 
reciproc, al cauzei înțelegerii 
și păcii în lume.

Militînd consecvent in fron
tul. forțelor antiimperialiste, 
acordînd o mare atenție dez
voltării legăturilor sale cu ti
nerele state africane, spriji
nind lupta lor dreaptă pentru 
consolidarea independenței

politice și economice, împotri
va politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, Ro
mânia a salutat cu profundă 
satisfacție apariția pe harta 
Africii noi a-Republicii Volta 
Superioară, a stabilit cu ea 
relații bazate pe egalitate în 
drepturi, stimă și respect re
ciproc.

Sbb aceste auspicii favora
bile, are loc dialogul la nivel 
înalt româno-voltez, eveni
ment de cea mai mare însem
nătate, el urmînd să pună în 
valoare, să fructifice și să ma
terializeze largile posibilități 
existente pentru extinderea și 
diversificarea raporturilor bi
laterale.

Solemnitatea sosirii pre
ședintelui Sangoule Lamizana 
a avut loc la aeroportul Oto- 
peni.

Aerogara este împodobită 
sărbătorește. Aici, sînt arbora-

te drapelele de stat ale Româ
niei și Voltei Superioare, care 
încadrează portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu 
și Sangoule Lamizana. Pe 
mari pancarte sînt înscrise 
urările : „Bun venit în Româ
nia . Excelentei Sale președin
tele Republicii Volta Superi
oară, general Sangoule Lami
zana !“, „Să se dezvolte și să 
se întărească prietenia dintre 
popoarele Republicii Socialis
te România și Republicii Vol
ta Superioară !“.

La ora 17,00, nava preziden
țială iși face apariția deasupra 
aeroportului, însoțită de avi
oane ale forțelor noastre 
mate.

Președintele Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu,
preună cu Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu-

ar-

de 
im-

(Continuare in pag. a 4-a)

Dineu oficial președintelui
Republicii Volta Superioară

in onoarea

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Caaușescu, 
a oferit, luni, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Repu
blicii Volta Superioară, gene
ral Sangoule Lamizana.

La dineu au participat Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Miz.il, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Brrghianu, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Ion foniță, Ion Pătan,

Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai Consi
liului de Stat, ai guvernului, 
ambasadorul țării noastre în 
Republica Volta Superioară, 
secretarul ganeral al Ligiii ro
mâne de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, pre
ședintele Academiei Republi
cii Socialiste România, alți re
prezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale, qenerali.

Au luat parte, de asemenea, 
Joseph Conombo, ministrul a- 
facerilor externe, Tiemoko 
Marc Garango, ministrul 
nanțelor și

fi-
comerțului, Felix

Tiemtaraboum, ministrul ti
neretului și sportului, Pierra 
Ilboudo, ambasadorul Voltei 
Superioare la București, Gre
goire Nana, deputat în Adu
narea Națională, calelalte per
soane oficiale care însoțesc 
pe înaltul oaspete în vizita sa 
în România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Voltei Su
perioare.

In timpul dineului, desfășu. 
rat în-tr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Sangoule Lamizana 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

Toastul Toastul
președintelui

Nicolae Ceausescu
Demnule președinte,
Domnilor,
Este o mare plăcere de a vă avea ca 

oaspeți dragi ai României Socialiste și de 
a să adresa, și cu acest prilej un călduros 
salut prietenesc din partea Consiliului de 
Stat, a guvernului și a poporului român, 
precum și din partea mea personal.

Deși România și Volta Superioară se 
află situate în zone diferite ale globului, 
popoarele noastre se simt aproape unul 
de altul, pentru că nutresc și luptă pentru 
afirmarea acelorași nobile idealuri ale 
libertății și dreptății, ale progresului și 
păcii în lume. Iată de ce consider că 
in manifestările pline de cordialitate, in 
primirea călduroasă pe care v-a rezerva
t-o astăzi populația Capitalei iși găsesc o 
vie reflectare prietenia dintre popoarele 
noastre, dorința comună de 
colaborarea dintre ele.

Vizita în România vă oferă 
a eunoaște nemijlocit viața și
le unui popor care, scuturînd definitiv 
cu aproape trei decenii în urmă jugul 
exploatării și dominației străine, și-a luat 
soarta în propriile miini și a trecut să-și 
făurească in libertate propriul său destin, 
construind orînduirea nouă, socialistă, 
pe pămintul patriei sale. Aflîndu-vă in 
România veți putea cunoaște, dragi 
oaspeți, nu numai realizările și preocupă
rile poporului nostru, ci și marea sa do
rință de pace și colaborare cu celelalte 
popoare.

a dezvolta

prilejul de 
preocupări-

(Continuare in pag. a 4-a)

președintelui
Sangoule lamizana

Domnule președinte al 
Consiliului de Stat, 
Excelențe,
Domnilor,
Faptul că ne este dat să fim în Republi

ca Socialistă România reprezintă o expe
riență deosebit de bogată.

Delegația mea și eu însumi vă mulțu
mesc deosebit de cordial pentru această 
primire călduroasă pe care dumneavoas
tră, domnule 
tregul popor 
astăzi. _

Moștenitori 
de ia civilizația daco-romană, prezenți în 
toate ceasurile eroice ale istoriei europene, 
românii nu pot rămîne indiferenți față de 
marile progrese ale epocii noastre.

Nu este deci o întimplare dacă realită
țile africane de azi au un ecou și o rezo
nanță deosebită în România ; ceea ce tre
buie să subliniez, încă, este mișcarea fi
rească de simpatie -care se manifestă în 
favoarea statelor africane cel mai 
avantajate, cum este cazul Voltei 
rioare.

Intr-adevăr, începind cu perioada 
1960, care a marcat sfirșitul colonizării 
europene în Africa și nașterea unui mare 
număr de state independente, situația con
cretă relevă diferențe considerabile și 
grave dezacorduri.

Firește, aceste state au redobîndit bo
gățiile existente in solul 
cele mai favorizate nu

președinte, guvernul și în- 
român ne-ați rezervat-o

ai unei istorii prestigioase

(Continuare

șl 
au

in

puțin 
Supe-

1957—

subsolul lor ; 
avut nici o
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PENTRU ÎNCHEIEREA CU SUCCES 
A ANULUI DE ÎNVĂTANINT

Rezultatele obținute în cele 
două trimestre ale anului șco
lar în. curs, atît sub aspectul 
procentual cit și sub acela al 
calității cunoștințelor, rele
vate cu prilejul plenarei Co
mitetului municipal de par
tid și al sesiunii Consiliului 
popular municipal, ne Îndrep
tățesc să afirmăm că. există 
toate premisele pentru a în
cheia acest an școlar în Va
lea. Jiului cu rezultate supe
rioare anului de învățămînt 
precedent.

Eforturile depuse de orga
nele de partid și de stat mu
nicipale și orășenești pe linia 
dezvoltării 
a modernizării 
lui, a orientării și îndrumării 
tuturor școlilor din 
piui nostru, au creat posibi
litatea tuturor cadrelor di
dactice să-și desfășoare acti
vitatea în condiții optime, să 
lege tot mai strins cunoștințe-

bazei materiale, 
învățămîntu-

munici-

ie teoretice de activitățile 
practice, de laborator, de ex
periența vieții, de practica 
făuririi societății noastre so
cialiste multilateral dezvol
tate.

.Cu toate, acestea in perioa
da limitată care a mai rămas 
pînă la încheierea anului șco
lar, respectiv pînă la'15 iunie, 
se impune cu necesitate luarea 
unor măsuri care să concure 
direct la scăderea substanția
lă a numărului de elevi' cori- 
genți și repetenți și la pregă
tirea absolvenților claselor a 
VIII-a și anilor IV de la lice
ele teoretice și de specialita
te — care urmează, a se pre
zenta ca și în'anul școlar pre
cedent, în cele mai bune con
diții, la examenele de admi
tere in școlile cu .profil me
diu,, la examenele de bacalâ-

ureat și de admitere în învă- 
(ămîntul superior.

In acest scop, 
școlilor vor trebui 
rească la fiecare 
parcurgerea integrală și 
bune .condițiuni a . 
prevăzute de programele ana
litice și manualele școlare și 
să se acorde cea mai mare a- 
tenție sprijinirii diferențiate 
a elevilor care au o situație 
mai slabă la învățătură și 
care nu au condiții de ajuto
rare în familie. Modalitatea 
adecvată sînt orele de medi- 

. tații,, de pregătire individuală 
și diferențiată Ia disciplinele 
la care nivelul de cunoștințe

conducerile 
să urmă- 
disciplinâ 

în 
materiei

Prof. Victor BADĂU 
inspector școlar

în pagina a 4-a
Un sfert de secol de 
activitate a Muzeu-
lui de istorie a
partidului 
a mișcării 
nare și democratice 
din România.

comunist, 
revoluțio-

Sesiunea comisiei I
mixte româno-itali-
ene.

Dezbaterile din Con
siliul de Securitate.

• Misiunea
Skylab"

spațială

Legătură telefonică 
directă cu Capitala

Pe ușa uneia din cabinele 
telefonice, destinate, publicu
lui, din holul Oficiului de 
poștă și telecomunicații din 
Petroșani, stă scris cu lite
re mari: „POST PUBLIC 
INTERURBAN AUTO
MAT CU BUCUREȘTIUL"

In legătură cu această 
noutate tovarășul M. Bă
lan, dirigintele oficiului ne 
informează : avantajele ce
le asigură noua și moderna 
instalație sînt acelea că, în 
scurtul thnp de cînd a fost 
în funcțiune, telefonul au
tomat șl-a dovedit cu pri
sosință utilitatea practică, 
eliminînd formalitățile ne
cesare a se îndeplini în 
trecut în vederea obținerii 
legăturilor telefonice cu

Capitala. In noile condiții, 
cetățeanul 
automat o 
și așteaptă 
după care 
rul dorit, 
fără pierdere de timp, legă
tura cu abonatul 
curești.

Cum însă, nu 
țenii cunosc felul 
(ionare a modernului 
lefon și pentru a nu-i pro
voca derajamente 
ie interlocutorul 
înainte de formarea 
rului cu Bucureștiul 
necesar să se ia mai intii 
cunoștință și să respecte in
strucțiunile afișate pe 
parat.

introduce în 
monedă de 3 Iei 
să-i vină tonul 
formează numă- 
obținînd

din Bu

toți cetă- 
de func- 

te-

astfel

înche- 
nostru, 
numă- 

este

(Continuare in pag a 3-a)
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Favoriții au confirmat
previziunile

Jiul -F.C. Argeș
2 1

După acea categorică sur- 
cdaaare cu scorul de 4-1, su
ferit® de „teamul" Jiului mier
curi la Bacău, înfrîngere care 
a adus după sine coborîrea cu 
două locuri în clasament a e- 
chipei antrenată de Ștefan 
(Soidum, duminică, pe teren 
propriu, Jiul a întîlnit un ad
versar redutabil, ocupanta lo
cului 4 în clasament, forma
ția F.C. Argeș. încă dinaintea 
fluierului inaugural partida se 
anunța a fi foarte disputată, 
datorită faptului că elevii an
trenorului Halagian țin cu ori
ce preț să-și consolideze 
ziția ce o 
— pentru 
participare 
iar pe de 
ardente a 
nai și Libardi, a întregii echi
pe, de a-și lua revanșa față de 
înfrîngerea suferită în tur la 
Pitești, cu scorul de 2-0, și 
de a se reabilita în fața pro
priilor suporteri.

încă din primele minute, Ji
ul inițiază acțiuni ofensive spre 
poarta fostului „gool-geaper“ 
al Jiului, Stan, mai ales 
centru, unda alături de 
bados și Rozsnai acționa 
Mulțescu.

In min. 5, Stan aruncă balo
nul cu mîna imprecis spre 
Pigulea, dar Dodu. atent, in
terceptează și cu un șut puter
nic face ca mingea să treacă 
Ia numai cîțiva centimetri de 
bara stîngă a porții adverse. 
Urmează o serie de ratări, din 
poziții ideale — autori Libar
di și Rozsnai. Minutul 24, adu
ce prima schimbare a tabelei 
de marcaj în favoarea qazde- 
lor: Mulțescu în dribling de
zinvolt' trece de Mustățea și 
Vlad. dar este deposedat de 
Ivan, care trimite balonul în
cet spre propria 
ceptează însă 
re bine 
careu trimițind 
lîngă Stan în coltul drept al 
porții. Pînă la pauză Jiul do
mină mai mult la mijlocul te
renului, unde Libardi și Cotor
mani își alimentează cu pase 
bine plasate coechipierii din 
compartimentul ofensiv,

po- 
ocupă în cjasament 
a primi dreptul de 
în cupa UEFA — 
altă parte, dorinței 
lui Mulțescu, Rozs-

pe 
Sza- 

și

plasat

poartă, inter-
Rozsnai. ca-
pătrunde în
balonul pe

care nu reușesc să finalizeze. 
Consemnăm doar acțiunea lui 
Naidin din min. 44, care, din 
careu șutează ușor, dînd po
sibilitate lui Stan să rețină 
cu ușurință. Cu un minut îna
inte, Troi de pe partea dreap- • 
tă centrează lui Dobrin, iar' 
acesta cu capul, trimite balo
nul în brațele lui Ion Gabriel.

La reluare jucătorii din Tri- 
vale sînt mai ofensivi, acțiu
nile rapide întreprins? pe con
traatac surprinzîndu-i deseori 
pe apărătorii Jiului și conse
cințele acestui fapt nu se lasă 
mult așteptate. In’ mi.n. 51, 
Troi ia o acțiune pe cont pro
priu, trece pe partea stînqă a 
terenului de unde centrează 
impecabil în careul gazdelor. 
Mingea îl găsește bine plasat 
pe Roșu, carenestînjepit trimi
te cu capul în plasă, restabi
lind egalitatea pe tabela 
marcaj. Replica gazdelor 
întîrzie nici ea, dar cei doi 
tacanți centrali ai Jiului 
bîlbîie în careul advers 
excelentă . centrare a 
Mulțescu, irosind 
cazie clară de a 
nou conducerea, 
însă se întîmplă
Rosznai scapă singur pe con
traatac, este faultat de un 
apărător advers la circa 20 m 
de poarta lui Stan. Lovitura 
liberă este executată ma
gistral. în stilul lui specific, 
de către Georgescu, care 
șutează puternic .peste zid. în 
colțul stîng al porții, făcînd 
inutilă intervenția portarului 
Stan.

După înscrierea acestui gol, 
jocul devine mai incisiv atît 
de o parte cît și de alta. O 
spectaculoasă acțiune de con
traatac are loc în min. 67 ; a- 
vînd ca autori pe Mulțescu, 
Stan Gabriel, Cotormani (care 
în ziua meciului a împlinit 
vîrsta de 30 de ani) și Rozsnai, 
aceasta se termină cu o fază 
în care ocupantul locului 2 
al clasamentului golgeterilor, 
cu un șut puternic îl pune la

de 
nu 
a- 
se 

la o 
lui 

o o- 
din 

lucru

astfel 
prelua 
Acest 
în min. 65:

grea încercare pe Stan, ulti
mul fiind nevoit să respingă 
balonul cu pumnul peste bara 
transversală. Prin aceleași e- 
moții a trecut în min. 82 și 
I. Gabriel, care este obligat 
să devieze în extremis mingea 
expediată de Dobrin 
șut sec de 1# 25 m.
fluierul final mai 
năm doar ocaziile de
ra scorul din min. 83 (Rozsnai) 
și 88 (Stan Gabriel), dar care 
rămîn nefructificate.

Cele două echipe au aliniat 
următorii jucători : JIUL : Ion

cu un 
Pînă la 
consem- 
a majo-

Gabriel — Stocker, Tonca, 
Georgescu, Dodu — Cotor
mani, Libardi (min. 75 Ur- 
meș) — Mulțescu, Szabados 
(miri. 59 Stan Gabriel), 
Rozsnai, Naidin ; F.C. AR

GEȘ : Stan — Pigulea, Barbu, 
I Vlad, Ivan (min. 40 Olteanu)

— Mustățea, Marian Popescu 
(min. 75 Kassai), Troi, Roșu, 
Dobrin, Jercan.

A arbitrat bine la centru 
Vasile Topan (Cluj).

Ionel ȚABREA

Fotbal, divizia A
Rezultate tehnice

Rapid — Sportul studențesc 2—2; C.S.M. Reșița
„U“ Cluj 4—2 ; Jiul — F.C. Argeș 2—1 ; Steagul roșu - 

Mureș 5—1 ; U.T.A. — F.C. Constanța 1—1 
„U“ Craiova 2—2 ; Steaua — Dinamo 0—2 
— S.C. Bacău 1—0.

A.S.A. Tg. 
Petrolul — 
C.F.R. Cluj

CLASAMENTUL

„U“ Craiova — C.S.M. Reșița t Sportul studențesc — 
F.C. Petrolul ; A.S.A. — Rapid ; F.C. Constanța — Jiul i 
S.C. Bacău — Steagul roșu ; F.C. Argeș — C.F.R. Cluj ; „U“ 
Cluj — Dinamo ; Steaua — U.T.A.

1. „U“ Craiova 27 13 9 5 48—33 35
2. Dinamo 26 14 4 8 39—29 32
3. C.F.R. Cluj 26 11 10 5 29—22 32
4. F. C. Argeș 27 11 7 9 39—26 29
5. S. C. Bacău 27 11 7 9 30—32 29
6. Steaua 27 9 10 8 33—27 28
7. Steagul roșu 27 10 7 10 36—20 27
8. Jiul 27 11 5 11 35—37 27
9. F. C. Petrolul 27 9 9 9 20—28 27

10. C. S. M. Reșița 27 8 10 9 33—34 26
11. Rapid 27 7 11 9 27—25 25
12. F. C. Constanța 27 8 8 11 30—31 24
13. U. T. A. 27 7 10 10 30—34 24
14. A. S. A. 27 11 1 5 33—44 23
15. „U" Cluj 27 7 R 12 23—43 22
16. Sp. studențesc 27 4 12 11 28—48 20

Etapa viitoare (13 iunie■ 1973)

Volei

Punct final /

Seria succeselor Științei 
neîntreruptă nici de 

Politehnica
Pe bună dreptate specialiș-. 

tii români ai sportului cu ba
lonul oval au cotat întîlniri- 
le dintre Știința Petroșani și 
Politehnica Iași ca un etern 
derby studențesc. De această’ 
dată aspirațiile îndreptățite 
ale celor două „teamuri" de a 
ocupa o poziție pe treptele 
podiumului laureaților au ali
mentat din plin speranțele 
într-o dispută spectaculoasă 
in care victoria gazdelor pă
rea totuși firească. Spre sa
tisfacția celor cîteva sute de 
spectatori, studenții mineri au 
dominat cu autoritate 60 din 
cele 80 de minute din con
fruntarea cu colegii ieșeni.

Nu se scurseseră decît 70 
de secunde și o primă șarjă 
spectaculoasă a pachetului 
de înaintași ai cinsprezecelui 
din Petroșani se termină cu o 
bună recuperare a inepuizabi
lului Moroe, care pasînd lui 
Fălcușanu îl pune în situația 
de a deschide scorul, printr-un 
drob-gol de la circa 35 metri 
de buturile adverse. După 
două incredibile ratări ale lui 
Fălcușanu și Rădulescu (min. 
7), se deschide seria unor reu
șite acțiuni ale troicarilor, 
magistral dirijați de Neagu. 
La una din acestea, Burghe- 
lea (min. 21) este la un pas 
de essai, dar placajul lui Ma- 
rica i-a răpit șansa majorării 
scorului. Verdictul suferă doar 
o amînare deoarece peste nu
mai u„ minut același Fălcu
șanu, în mare vervă, trimite 
balonul printre buturi, tot

lași:9 16—0

înain- 
bine 
cînd 

pe
Neagu 

ulti-

printr-o lovitură de picior că
zută. Dar 6—0 nu mulțumește 
pe nimeni și bineînțeles ofen
siva gazdelor continuă în ritm 
susținut. Conlucrarea 
tașilor cu troicarii este 
conturată în min. 30,
balonul circulă derutant 
„ruta" Stănculeanu — 
— Talpă — Burghelea, 
mul culcînd balonul în tere
nul de țintă advers. Scor 10—0, 
deoarece Martin ratează în
cercarea de a mai aduce echi
pei sale două puncte.

Dar dominarea surprinză
tor de netă a gazdelor durea
ză doar pînă în min. 52, cînd 
o acțiune rapidă a înaintării 
gazdelor, se termină- cu un 
essai semnat de Băltărețu. De 
această dată Martin transfor
mă cu precizie și scorul de
vine 16—0 în favoarea Știin
ței.

Contrar așteptărilor, oas
peții nu se descurajează și be
neficiind de forțe 
în 
îi
Și 
Și
dere a balonului sau 
tități tactice privează echipa 
vizitatoare de punctele de o- 
noare. Resemnați, oaspeții se 
retrag în defensivă, în ultime
le zece minute mulțumindu-se 
a fragmenta ultimele încer
cări ale jucătorilor Științei de 
a da scorului proporții mai 
îngrijorătoare, și așa surprin
zătoare date fiind aspirațiile 
cu care elevii inginerului Dro-

proaspete 
teren (antrenorul Drobotă 

„aruncă" în joc pe Nicolau 
Gheorghiu) atacă dezlănțuit 
numai unele erori de prin- 

inexac-

Fotbal, divizia C
i(HjLJT»l

Minerul Lupeni

Handbal

In campionatul 
municipal

de calificare
In ultima etapă a campi

onatului municipal de ca
lificare la volei masculin, 
s-au întîlnit la Lupeni echi
pele Minerul si Jiul Petro
șani.

Sala de sport a qăzduit 
sîmbătă după-amiază un joc 
fără miză, fără importanță 
deosebită în configurația 
clasamentului, fapt ce a fă
cut să asistăm la un meci 
palpitant, plin de faze spec- 
aculoase. Oaspeții au fost 

mai buni, dar neînțefeqerea 
dintre jucători, spre sfîrși- 
tul partidei,a făcut ca balan
ța să încline în favoarea qaz- 
delor. obținînd astfel o vic
torie la care nu mai sperau, 
cu 3—2.

Merită evidențieri pentru 
preocuparea evoluțiilor a- 
vute de-a lungul întregului 
campionat. căpitanii celor 
două echipe Ioan Pupăzan 
(Jiul), și Gheorghe Mitrof 
(Minerul Lupeni). .

Cupa absolventului
La Casa de copii Uricani, in zilele de 8 și 9 iunie s-a 

disputat campionatul interciase la fotbal (băieți) și hand
bal (fete), dotat cu „Cupa absolventului".

In urma întrecerilor viu disputate, clasa a Vil-a a re
ușit să întreacă la fotbal pe clasa a VIII-a cu 7—6 du
pă prelungiri, și executarea a 5 lovituri de la 11 metri. La 
handbal (fete) a cîștigat tot reprezentativa clasei a VH-a, 
după ce a învins echipele claselor a Vl-a și a VIII-a.

Cu aceste întreceri s-a închis și anul sportiv școlar.

SOFIA 11 (Agerpres). 
Concursul internațional 
pentatlon modern de la Sofia 
s-a încheiat cu victoria spor
tivului maghiar G. Borlai — 
5 232 puncte, urmat de A..Sa- 
moderjnikov (U.R.S.S.) —
5109 puncte, V Bratanov 
(Bulgaria) — o 068 puncte și 
Dumitru Spîrlea (România) — 
4 979 puncte

In clasamentul 
primul loc a fost 
Bulgaria — 14 825 
mată de U.R.S.S. 
puncte. Ungaria
puncte și Cehoslovacia- — 
13 313 puncte.

Ultima probă a competiției 
— crosul — a fost cîștigată de 
Aleksandr Samoderjnikov cu 
1 234 puncte.

de

pe echipe, 
ocupat de 

puncte, ur-
— 14 565

— 14 334

LENINGRAD 11 (Agerpres). 
Turneul interzonal de șah de 
Ia Leningrad a continuat, cu 
partidele întrerupte din pri
mele runde. Fără să reia jo
cul, cehoslovacul ’ Smejkal a 
cedat partidele cu Uhlmann,

»
și Gligorici. Kuzmin a cîști
gat la Tukmakov, iar Karpov 
l-a învins pe Cuellar. S-au ter
minat remiză partidele Larsen
— Torre. Taimanov — Cuel
lar și Rukavina — Cuellar. 
Fostul campion mondial. Mi
hail Tal. a pierdut partida a- 
minată din runda a 4-a cu 
Hubner. După. 6 runde. în cla
sament conduce marele maes
tru danez Bent Larsen eu 5.5 
puncte. urmat de Byrne 
(S.U.A.) — 5 puncte, Karpov 
(U.R.S.S.) — 4,5 puncte. Kor- 
einoi (U.R.Ș.S.) — 4 puncte (1), 
Kuzmin (U.R.S.S.) — 4 puncte, 
Gligorici (Iugoslavia), Radu
lov (Bulgaria), Torre (Ftlipine)
— 3 puncte.

MONTREAL 11 (Agerpres) 
— Guvernul canadian a de
pus un proiect de lege în Ca
mera Comunelor prin care 
autorizează finanțarea Jocuri
lor olimpice din 1976 prin e- 
misiunea unei monezi come
morative, emisiuni speciale de 
timbre filatelice și organiza
rea unei loterii pe plan na
țional. Această modalitate de 
finanțare a Olimpiadei ar fi 
necesară, potrivit aprecierilor 
Comitetului de organizare.

Rezultate
valoroase

multe 
insucce- 
această 
Talpă,

la concursul

botă au sosit în Valea Jiului.
A fost o victorie care a re

confirmat ascensiunea de for
mă a vicecampionilor „en 
titre", o victorie comodă în 
dauna unui adversar de certă 
valoare. Un sincer bravo în
tregii echipe care de 
etape nu a cunoscut 
sul și totodată și de 
dată aplauze pentru
care deși nerefăcut după ac
cidentul suferit în jocul cu 
Dinamo s-a dovedit imbata
bil, pentru Neagu si Fălcușa
nu, inepuizabile „pistoane" ale 
acestei „mașini de jucat rug- 
bi“, căre se numește Știința 
Petroșani.

Arbitrul Petre Niculescu 
(București), a condus bine un 
joc disputat în limitele unei 
perfecte sportivități.

Nicolae LOBONȚ

Unirea Tomnatic 3-0
Intrată pe teren ca victima 

sigura și marcată ae entuzi
asmul generat cu care era 
privita paraua, mai aies du
pă acei 0—4 am tai, echipa 
aiu .tomnatic și-a retras hai
tii ia marg.nea propriului ca
reu, lasind mijlocul terenu
lui la discreția gazdelor.

După așezarea ecnipetor 
pe teren, Pupa primele tenta
tive de atac s-a putut obser
va dorința legitimă a local
nicilor de a cuceri victoria, 
lucru care a dat naștere unui 
nieci frumos, dinamic dar 
uneori cam aspru. In * timp 
ce minerii atacau cu toate 

■ forțele lor, replica oaspeților 
s-a cam lăsat așteptată, dar 
atunci cind au dat-o a fost 
destul de periculoasă: tem
porizarea ia marginea care
ului de 16 m și lansarea prin 

< pase lungi, iii admcime, a 
unor rapide și periculoase 
contraatacuri care au pus Ia 
încercări, uneoi. grele, apă
rarea minerilor, in care a 
excelat Șarpe’ și tinărul Bor
can.

Cum era și firesc, primele 
ocazii de a înscrie le-au 
vut gazdele care în min. 
au marcat chiar un gpl, 
nulat de arbitru (în urma 
nuj ofsaid pasiv ! ? !). Pe rînd, 
toți atacantii echipei gazdă 
au avut apoj golul în vîrful 
bocancului însă portarul Si
mion de la Unirea a apărat 
magistral goluri ca și făcute 
salvîndu-și echipa, de o în
frîngere categorică, la sfîrși- 
lul meciului el fiind aplaudat

a-
13
a-
u-

ia scenă deschisă și felicitat 
cu căldură de antrenorul e- 
chipei Minerul, Teodor Mi- 
halache.

In urma a lacurilor luribun- 
de și in urma marilbr ratări, 
golul pică in min. 36, cind 
Voicu culege o minge de la 
mijlocul terenului, pleacă 
spre poartă, driblează 5-6 a- 
părători și șutează sec de la 
cîțiva metri : 1—0.

După pauză cei care ratea
ză cea mai mare ocazie a 
meciului sînt... oaspeții. In 
min. 54 Mailath, noul intrat 
pe teren, scapă singur spre 
poartă și de la numai 6 me
tri trage pe lîngă Șarpe, dar 
și pe lîngă bară. Această fa
ză îi electrizează parcă pe 
localnici și în special pe Co
troază care tot meciul a aler
gat cînd în apărare, cînd în 
atac, cînd pe o extremă, cînd 
P- alta, dind pase ideale la 
omul și la locul potrivit.

In minutele 75 și 78 
lași Cotroază dezlănțuit; 
chează două goluri de 
frumusețea, pecetluind 
rut final la 3—0 in 
meci pe care Minerul 
îl susține pe teren 
în acest campionat.

A arbitrat bine o brigadă 
din București, avîndu-1 la 
centru pe Marcel Buzea.

Minerul
rul „11":

ace- 
mar- 
toată

SCO-
ultimul 
Lupeni 
propriu

a aliniat următo- 
Șarpe, — Rus, 

Borcan, Burdangiu, Serafim 
— Polgar, Șvedak — Voicu, 
Lucuța, Cotroază, Moldovan.

Vasile MOLODEȚ

campionatului școlilor
generale

Sîmbătă, cu începere de la 
ora 9, pe terenul din incinta 
liceului din Vulcan au avut 
loc jocurile din cadrul etapei 
municipale a campionatului 
școlilor generale, la fete și 
băieți.

Pentru desemnarea echipe
lor ce vot reprezenta hand
balul din școlile generale ale 
municipiului la faza 
țeană, au avut loc 
între campionatele 
Vulcan, Petrila și 
Dar unele școli, ca 
piu, Școala generală nr. 3 din 
Lupeni și nr. 5 Petrila nu 
și-au trimis echipele, deși 
așa cum afirmau majoritatea 
profesorilor 
că, ele erau 
re la titlul 
Organizarea 
bitrajele corecte prestate de 
Constantin Bălan și loan 
Miholcea, au făcut ca jocu
rile să se ridice la un nivel 
destul de bun. Au fost aplau
date la scenă 
fazele de joc ale 
gazde cît și ale oaspeților.

La băieți s-au prezentat 
doar două echipe : Liceul Vul
can și Școala generală nr. 4 
din Petroșani. Au cîștigat ju
cătorii de la Liceul din Vul
can, datorită unor greșeli în 
apărare comise de reprezen
tanții Școlii generale nr. 4 
din Petroșani, care deși în
vinși cu 6-5, au lăsat o bună 
impresie. Astfel dreptul de

jude- 
întreceri 
orașelor 

Petroșani, 
de exem-

de educație fizi- 
pretendente sigu- 
de campioane, 
bună cît și ar-

deschisă atît 
echipelor

acoperirea cheltuielilor de 
construcție, a bazelor sportive, 
cheltuieli estimate Ia 310 mi
lioane' de dolari. In ceea ce 
privește problema amenajării 
satului olimpic, .guvernul nu 
s-a pronunțat, lăsînd la lati
tudinea Comitetului de orga
nizare să ia o hotărîre.

11 (Agerpres). 
internațional 

desfășurat 
(Anglia),

de 
la 

a fost 
sportivii români,
în • majoritatea

LONDRA 
Concursul 
caiac-canoe, 
Nottingham 
dominat de 
învingători 
probelor.

Costel Coșniță și Vasile Si- 
miori9hco au cîștigat proba.de 

. caiac dublu — 10 000 m, Ro
man Vartolomeu și-Ion Dra- 
gulschi au terminat învingă
tori la caiac 2-500, iar echi
pajele României de bărbați și 
femei au sosit, de asemenea 
primele în cursele de ștafetă.

La întreceri au mai luat 
parte echipajele din Ungaria. 
Italia. Suedia, Anglia și alte 
țări.

TUF

participare la faza județeană 
și titlul de campioană a rhu- 
nicipiului i-a . evenit echipei 
Liceului din Vulcan.

La fete s-au prezentat toate 
echipele, afară de campioana 
orașului Lupeni, Școala gene
rală nr 3

Cu o pregătire tactică și o 
concepție de joc superioară, 
pe merit a ocupat titlul de 
campioană echipa Școlii ge
nerale nr. 1 Petrila (prof. Dan 
Cocor), pe locul doi s-a situat 
echipa Școlii generale nr. 4 
Vulcan (prof. Eugen Nicoară), 
iar pe locul trei echipa Școlii 
generale nr. 4 din 
(.prof. Ioan Chiș).

Iată și rezultatele 
Școala generală nr.
șani — Școala generală nr. 1 
Petrila 1-3 ; Școala generală 
nr. 4 Petroșani — Școala ge
nerală nr. 4 Vulcan 2-4, Școa
la generală nr. 1 Petrila — 
Școala generală nr. 4 Vulcan 
3—0.

Petroșani

obținute:
4 Petro-

In ziua de 10 iunie, Comi
tetul județean Hunedoara al 
U.T.C. a organizat faza jude
țeană a concursului aplicativ 
„Țintaș de elită".

Din cei peste 50 de tineri 
participant, municipiul Pe
troșani a fost reprezentat de 
8 tineri, 4 băieți și 4 fete, 
selecționați irt urma ftfZei mu
nicipale a acestui concurs.

Desfășurîndmse pe un timp 
ploios, toți participanții au 
știut să se adapteze acestor 
condiții, reușind chiar să ri. 
dice nivelul calitativ al com
petiției.

In finalul intrecerii, tinerii 
din municipiul Petroșani și-au 
văzut încununate eforturile, 
ocupind locul I și III la băieți 
prin LUCIAN EFTIMIE, (cen
trul de pregătire I.U.M.P.) și 
respectiv IOAN NEDEA (Li
ceul industrial minier) și la 
fete, tot locul I, prin MIHA- 
ELA GEORGICĂ (Liceul Uri
cani). Tinerii din Petroșani au 
fost conduși cu competență 
de către tinărul inginer A- 
DRIAN ȘEREANU, comandan
tul centrului I.U.M.P.

Acest concurs a dovedit din 
nou că in centrele de pregăti
re pentru apărarea patriei, 
unde se muncește cu multă 
conștiinciozitate, rezultatele 
remarcabile nu intirzie să 
apară. Felicitări tinerilor ute- 
ciști pentru buna lor evoluție 
in acest concurs !

Pop SIMION, 
activist U.T.C.

DATORITA TIMPULUI NEFAVORABIL, competițiile 
sportive ce erau preconizate a avea loc în 9 și 10 iunie, 
prilejuite de închiderea anului sportiv școlar, universitar 
și de pregătire militară au lost reprogramate pentru zilele 
de 16-17 iunie a.c. Consiliul municipal de educație fizică 
și sport, ne-a informat că în 16 iunie se vor disputa între
cerile rezervate școlilor, iar duminică, 17 iunie, cele în care 
vor fi angrenate echipe din întreprinderile și instituțiile mu
nicipiului.

Strălucita comportare a pugiliștilor români, elogios 
comentată la rubrica sport a ziarelor belgrădene

i

BELGRAD II (Prin telefon de la trimisul Agerpres, Paul 
Ochialbi): La rubrica de sport a ziarelor care au apărut luni 
.a. Belgrad se comentează, între altele, și succesele repurtate 
de pugiliștii români la cea de-a 20-a ediție a campionatelor 
europen»

Astfel, cunoscutul antre
nor iugoslav, fostul campion 
Pavle Sovlianski, semnează 
în ziarul ..Borba" un comen
tariu în care scrie : „Am cre
zut că niciodată nu voi mai 
urmări un meci atît de pa
sionant ca cel dintre renu
mitul boxer maghiar Laszlo 
Papp șî sovieticul Tișin, pe 
care l-am văzut în anul 1953. 
Dar iată că după două de
cenii, datorită Iui Simion 
Cuțov și Solomin, am asis
tat Ia reeditarea acelei me
morabile întâlniri. Disputa 
dintre pugilistul român și

cel sovietic a fost un meci 
pentru toate gusturile, lovi
turile executate cu o tehni
că perfectă alternînd cu 
lupta fără menajamente".

In articolul publicat de 
ziarul „Politika" se scrie, 
printre altele: „De cîțiva 
ani. boxerii români mențin 
o medie ridicată a rezultate
lor în marile 
ternaționale, 
printre primii 
Dintre ei, s-a
mod special Simion Cuțov, 
de departe cel mai bun pu-

competiții in- 
situîndu-se 

din Europa, 
evidențiat în

gilist 
ție a

La
„Sport" publică o fotografie 
a campionului european Si
mion Cuțov în timpul pro
clamării sale ca învingător 
în finala susținută cu polo
nezul Ryszard Tomczyk. Sub 
titlul „Românul Cuțov — 
primul boxer al campiona
telor", se poate citi : ..Simi
on Cuțov, campion european 
de tineret, a învins la Bel
grad un deținător al centu
rii Ia seniori, pe polonezul 
Tomczyk, campion european 
Ia Madrid". In cuprinsul ar
ticolului se elogiază stilul 
spectaculos de luptă al Iui 
Simion Cuțov, arătindu-se 
că pugilistul român are lovi
turi puternice și o mare mo

român la actuala edi- 
campionatelor"

rindul său, ziarul

bilitate în ring. Ca urmare 
a acestor calități, Simion 
Cuțov, care l-a eliminat în 
cel mai spectaculos meci al 
campionatelor pe sovieticul 
Solomin, a devenit boxerul 
nr. 1 al Europei.

In continuare, ziarul 
„Sport" publică clasamentul 
celor mai redutabili boxeri, 
care au intrat în posesia me
daliilor de aur Clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Si
mion Cuțov (România) ; 2. 
M. Parlov (Iugoslavia); 3. 
A. Cossentino (Franța); 4.
Constantin Gruiescu (Româ
nia) ; 5. S. Forster 

Germană) ; 7.
(U.R.S.S.); 8. S. Csjeff (Un
garia) ; 10.
(U.R.S.S.); 
(U.R.S.S.).

(R. D.
V. Lemeșev

V. Zasîpko
11. V. Ulianici

I 
I
I 
I
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Activitatea cultural-edu- 
cativă și artistică din Valea 
Jiului este străbătută de su
flul inițiativei și de tendin
ța de a se ieși din spațiul 
prea strimt al încăperilor, 
în stradă, in mijlocul vieții 
și al oamenilor. După ce la 
Vulcan a avut loc cu o săp
tămînă în urmă o amplă și 
semnificativă manifestare 
culturală tematic-folclorică. 
la Lupeni s-a organizat sîm- 
bâtă și duminică o acțiune 
cu un conținut mai bogat — 
cultural-artistic și sportiv. Nu 
atît modul de desfășurare (de 
fapt programul zilei de du
minică a fost amînat cu o 
săptămînă din cauza timpului 
nefavorabil), ci receptivita
tea și larga participare a lo
cuitorilor este 
arate eficiența 
activități care 
de noutate în 
și au o pregnantă notă atrac
tivă.

Sîmbătă C_,:: 
Lupeni, hi sala 
cultural, a 
derea acestui festival — cum 
a fost el denumit de organi
zatori — după care a urmat 
o evocare istorică despre re
voluția de la 1848 în Țările 
Române și un montai literar- 
artistic adecvat evenimentu
lui. Corul sindicatelor, diri
jat de ILARIE NUCĂ — for
mație care se 
continuitate și 
permanentă a 
—, a susfinut un concert mu
zical de .bună calitate. Din 
acest moment manifestarea, 
care s-a aflat în mijlocul a- 
tenției locuitorilor și-a lăr
git și diversificat paleta cu 
concursurile sportive.

Din desfășurarea ulterioară 
a momentelor se pot reține 
cîteva elemente pe care și 
le-au propus organizatorii — 
Consiliul 
Frontului 
Mai întîi 
ral (prin

ment istoric memorabil), apoi 
artistic, sportiv', de divertis
ment și distractiv. Ideea u- 
nui concurs al brigăzilor ar
tistice de agitație din oraș, e 
binevenită, ba ar putea ii 
preluată și în. alte părți din 
Valea Jiului. S-au prezentat 
formațiile artiștilor amatori 
de la E.M. Lupeni, coopera
tiva meșteșugărească „Deser
virea" și l.F.A. „Viscoza" 
(este și ordinea clasificării) 
care și-au vădit posibilitățile

în măsură să 
unor astfel de 
aduc un plus 
viața orașelor

după-amiază la 
r Palatului 

avut loc deschi-

remarcă prin 
îmbogățirea 

repertoriului

orășenesc al 
Unității Socialiste, 
un caracter cultu- 

evocarea unui mo-

Sfîrșit de săptămînă 
la Lupenl, bogată 

în manifestări 
cultural-educative

alături de
Mulți ti

de muzică 
s-a creat 
afirma ta-

de influențare în viața colec
tivelor de muncă 
virtuțile artistice, 
neri sînt amatori 
ușoară, pentru ei 
un prilej de a-și
lentului în concursul pentru 
soliștii vocali.

Latura sportivă se remar
că prin alegerea unor probe 
atractive, și prin participarea 
numeroasă, atît a sportivilor 
cit și a suporterilor. S-au 
disputat întreceri pasionante 
la tenis de masă, atletism, 
alergări, sărituri, fotbal, pro
be la care au luat parte sute 
de tineri și tinere de la uni
tățile economice din Lupeni. 
Sub aspectul atragerii oame
nilor muncii la practicarea 
sportului, acfiunile sînt o 
ușită deplină.

O paradă a modei și 
a 

desfășura în aer liber în mij
locul ’ orașului, ar fi asigurat 
caracterul de divertisment și 
distracție utilă dacă ploaia 
nu ar fi împiedicat concreti
zarea intențiilor organizatori
lor.

carnaval, preconizate

re-

un
se

Pentru a atla scopul (sau 
scopurile) propuse, am soli
citat opinia tovarășului PE
TRU ILIE, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid 
Lupeni, care ne spunea : „Am 
dorit să mobilizăm tinerii din 
întreprinderi Ia practicarea 
diferitelor forme, accesibile și 
plăcute, ale sportului, să de
pistăm' noi talente pentru a 
îmbogăți formațiile artistice 
ale clubului pe care le do
rim cu program permanent. 
Putem considera, deși ultima 
zi a manifestării noastre a 
trebuit s-o amînăm cu o săp
tămînă, că aceste obiective 
au fost îndeplinite (numai la 
activitățile sportive au par
ticipat peste 600 de tineri). 
Un alt scop este acela de a 
oferi oamenilor un mijloc de 
petrecere a timpului liber în 
mod plăcut și util. Intenția 
noastră este ca festivalul să 
aibă o. frecvență anuală în 
perioada de la 1-8 iunie".

Consemnăm manifestările 
organizate la Lupeni drept o 
merituoasă inițiativă cultura
lă card’ înviorează acest cli
mat, făcîndu-1 mai atractiv, 
mai interesant. O singură re
zervă s-ar putea exprima 
dar ea nu vizează conținutul, 
ci forma. In ultimul timp 
vîntul „festival", este 
mai întrebuințat, silit 
acopere manifestări care 
cîștiga mai mult dacă ar fi 
botezate altcumva. De pildă, 
la Lupeni n-ar fi mai nime
rit să se spună „Zilele (sau 
săptămînă) cultural-sporti
ve" ? Ceva similăr s-a petre
cut și la Vulcan. Nu 
să folosim cuvintele 
de dragul lor, ci în 
de realitatea pe care 
peră. Iar manifestările aces
tea culturale își au o perso
nalitate a lor distinctă, un 
specific, care se pierd dacă 
le spunem „festival" (e o 
inflație de „festivaluri" de 
cltva timp).

T. SPĂTARU

I

(Urmare din pag. 1)

0 cantină cu ...probleme !
însoțind comisia de 

control obștesc

...Comisia de eontrol ob
ștesc din Petroșani, care se 
ocupă cu problemele activită- 

, ții cantinelor, s-a oprit zilele 
trecute, din nou, la cantina 
C.F.R. (pe care a mai vizitat-o 
și în primăvară).

Ce s-a schimbat din situa-
■ ția constatată atunci ? Aproa

pe nimic! La primul control, 
s-a găsit ’ că respectiva canti
nă, care servește zilnic sute 
de salariați ceferiști, nu dis
pune de un frigider pentru 
păstrarea alimentelor, starea 
mașinii de gătit este deplora
bilă — necesitînd urgent în
locuirea ei, — iar în general, 
tot spațiul ocupat de cantină 
are nevoie urgentă de 
vări temeinice !

Promisiuni în fața 
siei de control obștesc 
făcute atunci, de responsabila 
cantinei, tov. Viorica Balasz, 
multe : că întreaga cantină 

intra în renovare comple- 
că va fi schimbată mași- 
de gătit, cantina va primi 
frigider de mare capaci-

tate etc...

Pentru încheierea cu succes 
a anului de învățămînt

reno

comi- 
au fost

trebuie 
numai 

funcție 
o aco-

I 
I 
I
I 
I 

.1

fiecare
Și

A

este mai scăzut, în mod deo
sebit la matematică, fizică, 
limba română și chimie, dis
cipline cerute la examenele 
de admitere în școlile profe
sionale și institutele de învă
țămînt superior.

In acest sens în
școală există un program 
orar al meditațiilor cunoscu
te nu numai de fiecare elev, 
ci și de fiecare părinte in par
te.

Față de elevii amenințați 
cu corigența la unele disci
pline, trebuie ca toate cadrele 
didactice să facă .dovada 
practică a înaltelor calități 
cerute unui pedagog nou, ma- 
nifestînd răbdare în verifica
rea cunoștințelor, avînd în a- 
cest fel posibilitatea cunoaș
terii fondului perceptiv și a- 
precierii obiective, factori e- 
sențiali în stimularea elevilor 
Ia învățătură. • Acest lucru se 
poate realiza prin orele de re
capitulare finală care trebuie 
ținute în cabinetele școlare, 
laboratoare etc. — fapt ce a- 
sigură posibilitatea aprofun
dării și sistematizării, ijiateidci 
parcurse îfrtecursnT *
școlar în conformitate cu ce
rințele programelor analitice 
și manualelor școlare.

In sistemul de notare și în 
mod deosebit în definitivarea 
situației elevului, trebuie ' să 
se țină seama de faptul că 
nota acordată elevului trebuie 
să includă în ea munca depu
să nu la o singură lecție sau 
capitol din programă, ci nota 
trebuie să reflecte gradul de 
cunoștințe asimilate de elev, 
la nivelul întregii programe 
analitice și a manualului șco? 
Iar, fiind Și un stimulent.

In perioada care a mai ră
mas pînă la încheierea anului 
școlar o atenție deosebită va 
trebui să fie acordată orien
tării școlare și profesionale a 
elevilor în așa fel încît școa
la, împreună cu familia, să 
țină în primul rînd seama de 
aptitudinile, înclinațiile și do
rințele elevului, în funcție de • 
posibilitățile de calificare e- 
xistente, după terminarea ce
lor 8 clase, de a continua în
vățătura în școlile postgene- 
rale ca : școli profesionale, li
cee teoretice, licee de specia
litate, calificare . la locul de 
muncă etc. Absolvenții liceelor 
teoretice și de specialitate își 
pot continua pregătirea . în 
școlile post liceale cu profil 
tehnieo-economic, ■ în institu
tele de învățămînt superior 
sau sînt integrați în cîmpul 
muncii și calificarea la locul • 
de muncă

Cei. 1964
ai claselor
avea posibilitatea să se 
zinte la examenele de admi
tere în următoarele școli din 
municipiu :'

Grupul școlar 1 minier Pe
troșani care, are. 465 dș locuri 

*penflt-# 4 urs*ri4<i fi^fe^peciali- 
tățile — electricieni, lăcătuși 
de mină, strungari, montori 
aparatură electronică, turnă- 
tori-formatori. lăcătuși în in
dustria constructoare de ma
șini) și ucenicie Ia locul de 
muncă (lăcătuși construcții 
metalice, lăcătuși în construc
ția de mașini, strungari, fre
zori).

Grupul școlar minier Lu
peni — 180 locuri pentru li
ceul minier care se înființea
ză cu două secții (exploatări 
miniere și electromecanică) : 
învățămînt profesional curs

de absolvenți 
a VIII-a vor

pre-

de zi (mecanizatori mineri, 
electricieni de mină, lăcătuși 
de mină, mecanici de con
strucții și terasamente); uce
nicie la locul de muncă (pre
paratori. lăcătuși construcții 
terasamente).

Liceul industrial minier 
Petroșani cu secțiile exploa
tări miniere, electromecani
că, instalații de automatizări.

La liceele teoretice din Pe
troșani, Vulcan, Lupeni. Pe- 
trila vor exista 252 locuri 
pentru concursul de admitere 
în anul întîr de învățămînt.

La școala profesională co
mercială din Petroșani exis
tă pentru concurs 214
locuri (pentru următoare
le meserii : vînzători pro
duse textile. alimente șl 
ospătari etc.) și 34 locuri pen
tru clasa postliceală (în eare 
se voi' pregăti conducători de 
unități comerciale). Față 
aceast"

Acum, la noua sa vizită, co
misia de control obștesc, con
stată că din tot ce s-a promis, 
doar un singur lucru real a 
fost realizat: s-a spoit sala
bucătăriei (dar aproape nici 
nu se mai recunoaște, în ur
ma fumului degajat de soba 
de gătit) iar altceva nu s-a. 
făcut nimic I Cantina funcțio
nează în aceleași condiții 
igienice necorespunzătoare... 
Tocmai datorită acestui fapt, 
organele sanitare feroviare 
au ridicat și AUTORIZAȚIA 
SANITARĂ 
cantinei !

Deci, în ,.______ ,
feroviarilor funcționează... ile
gal. Cum se împacă această 
situație cu legea, cu faptul că 
fără autorizație santitară nu 
poate funcționa nici o uni
tate de alimentație publică ?! 
Din discuțiile purtate și de 
această dată cu responsabila 
cantinei, tov. Viorica Balasz, 
a reieșit că starea de lucruri 
de la Petroșani îi este cunos
cută conducerii grupului de 
cantine C.F.R. de pe lîngă 
Regionala. C.F.R Timișoara — 
de care aparține și cantina 
din gara Petroșani dar, nu se 
oreocnpă de rezolvarea ei ur
gentă ’ Nu insistă suficient pe 
lîno-ă furnizorii de utilai gos
podăresc prevăzut pentru 
înnoirea dotării cantinei. 
Furnizorul ■ 1
I. I. S.
str. Sergent, 
nr. 2, sectorul 
sobei de gătit, 
de copt) respectiv 
din str. .Economii
nr. 38—42. sectorul 7 
mîndotiă
București), 
probabil.. Ia toamnă (!!!), 
septembrie, vor începe mon
tajele respective. Or, frigide
rul, de exemplu, este de tre
buință acum vara, nu cînd se 
va face răcoare, în toamnă 1 
Aceeași situație urgentă 
înlocuire necesită și soba 
tuală de gătit

...Cantina feroviarilor
gara Petroșani servește masa

de funcționare a

prezent, cantino

prevăzut 
dotării 

frigiderului —
Frigocom din 

Rusu loan 
6. și furnizorul 
(cu 7 cuntoare 

I.C.C.M.
Cezărescu

(a- 
din 
că 

prin

întreprinderi
au „promis"

de
ac-

din

peste 300 salariați. Starea 
este însă necorespunzătoa- 
iar funcționarea, prin ri

dicarea, pe bună dreptate a 
autorizației sanitare 
ilegală, în 
mentărilor 
țiile igienico-sanitare 
preparare și servire a produ
selor alimentare.

Repetăm din nou, organele 
feroviare nu se preocupă cu 
suficient interes și spirit de 
răspundere de rezolvarea ra
pidă a situației actuale. Dar, 
dacă în virtutea drepturilor și 
a prevederilor legii, s-ar în
chide cantina, s-ar pune sigi
liu pe ușile ei ?! Intr-o ase
menea situație extremă cum 
ar putea justifica responsabi
la cantinei, conducerea stați
ei, comitetul sindicatului, con
ducerea grupului de cantine 
C.F.R. de pe lîngă Regionala 
Timișoara — lăsarea a peste 
300 de ceferiști fără posibili
tatea de a lua masa la canti
nă ? Este imperios necesar ca 
factorii menționați, care răs
pund de rezolvarea proble
melor cantinei C.F.R. din ga
ra Petroșani să se trezească 
la realitate, pînă nu-i prea 
tîrziu O cantină care funcți
onează fără AUTORIZAȚIE 
SANITARA (ceea ce 
grave deficiențe în 
igienico-sanitară ce 
de mult timp) este o 
ilegală (!) Dacă nu se 
suri urgente de lichidare a de
ficiențelor constatate — 
misia de control obștesc 
dreptul și obligația 
ÎNCHIDEREA unei
„cantine" !

RESPECTAREA
TĂȚIT obligă în egală măsu
ră pe toți factorii Ia 
unor măsuri 
rezolvarea...
Ia cantina 
caz contrar, 
întrezări de 
neplăcut pentru sutele de abo
nați.

la 
ei 
re,

lumina 
privind

- este 
regle- 
condi- 

de

denotă 
starea 

persistă 
cantină 

iau tnă-

co- 
are 

să ceară 
asemenea

LEGAL1-

luarea 
pentru 

de 
In

urgente 
problemelor 
feroviarilor ! 
urmările se pot
pe acum. Și ar fi

Șt PUIU

îmbunătățirea organizării brigăzilor
tUrmare din pag. 1)

dri>] sectorului I trebuie să 
stea în permanență în aten
ția conducerii exploatării, ’n 
vederea soluționării unor de
ficiențe mai vechi dintre 
care amintim aprovizionarea 
necore.spunzătoare cu lemn 
de mină a abatajelor din blo
cul III.

Sectorul III 
de asemenea, o restanță 
dc sarcinile de plan, a 
proveniență o aflăm din 
sele șefului de sector, 
Dumitru Pencîu :

Nu am avut asigurată 
de front necesară în 
parte a decadei l-a. (Dar cine 
trebuia s-o „asigure" ?) Odată 
cu echiparea cu 
li'd a abatajului 
s' aiul 15. blocul 
S’ cu punerea în 
f t’i’ilui i 
nic. contăm pe un plus 
producție de 200 — 300 
tone pe zi cu care vom reuși 
s-v asi -urăm realizarea ritmică 
a 'lanului.

ealiz-ren planului, meu- 
p -area rămînorii în urmă in
i’* tstrată în prima decadă, 
p- csupupe urmărirea cu con
secvență a două obiective 
realizarea nivelului planifi
cat al productivității muncii 
și plasarea în lucrările direct ■ 
productive a numărului de 
muncitori prevăzuți în planul ; 
forțelor de muncă. Care a 
fost situația în această direc
ție în prima decadă ? Datele 
statistice sînt 
sectorul II, care

înregistrează, 
față 

cărei 
spu
ing

linia 
prima

stîlpi meta- 
frontal din

V. panoul 2, 
funcțiune a 

în data de 8 iu
de, 
de

revelatoare : 
are nivelul

de 
situație apreciem că 

există posibilitatea cuprinde
rii absolvenților claselor a 
VIII-a în procent de apro
ximativ 90 la .sută, exceptînd 
posibilitățile existente la ni-

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

Problema ...nu ne aparține
U. r. . . .’g-.v •

vdlul““județului... ,. L w--.-.- ••aEniriw’.g
m|ntuluide m-ltură genera ia i, . abP; ,tIPt rW. W73 s-a desființat,
ne 10 am ticoluluj „Bun obștesc lăsat patru navete cu sticle

.Considerăm,' potrivit 
arătate, că în toate 
din municipiu] nostru există 
posibilități reale de încheiere 
cu succes a anului școlar
1972 — 1973 iar noii absol
venți ai claselor a VIII-a și 
ai anilor IV de la liceele teo
retice și de specialitate să-și 
valorifice practic cunoștințele 
în funcție de comandamentul 
social și interesele, înclinații
le și aptitudinile individuale.

celor 
școlile

vraiște11, în nr. 7323 al zia
rului, I. C . Alimentara Pe
troșani ne răspunde scurt, 
concis: „In fața complexului 
comercial din Vulcan a func
ționat un punct de desface
re a laptelui care în februa-

Cele 
patru navete cu sticle gaaie 
erau proprietatea I.CJ.L. Ll- 
vezeni, DECI PROBLEMA 
NU NE APARȚINE". Totuși, 
ca să nu rămînem în necu
noaștere ni se aduce la cu
noștință că „după informațiile 
noastre navetele s-an ridicat 
de două luni. Nu tocmai I

Un nou chioșc de difuzarea presei

Nici o sansă ?
7329 a! ziarului

cel mai ridicat de realizare a 
planului (98,1 la sută), plasea
ză în cărbune un număr mai. 
mare de muncitori decît era 
prevăzut, în, timp ce sectoa
rele ! și III, care înregistrea
ză rănnneri sub plan, plasea
ză, în medie, în cărbune un 
număr de posturi ce repre
zintă doar 67,3 și. respectiv, 
83,1 la s.ut'â din cifrele co
respunzătoare prevăzute prin 
planul forțelor de muncă. A- 
vînd în vedere apropierea ce 
există între nivelele de reali
zare . a planului și a efectivu
lui planificat în cărbune, re
zultă că, în condițiile în care 
productivitatea muncii înre
gistrează valori apropiate de 
cele planificate, explicația 
minusurilor de producție con
stă .în neplasarea numărului 
de muncitori necesar în aba
taje si la pregătiri'în cărbu
ne

începutul decadei a II-a gă
sește mina Uricani într-o si
tuație îmbunătățită în ceea 
ce privește asigurarea cu li
nia de front activă la nivel il 
cerințelor pianului. Redresa
rea situației presupune însă o 
activitate consecventă de va
lorificare a 
xistente.

— Intrucit 
există — ne 
rol Schreter.
Uricani
de întărirea din punct de ve
dere organizatoric a grupelor 
și, în primul rind, a celor 
care deservesc mari capaci
tăți de producție. Sperăm ca 
noul abataj frontal din stra-

tul 15 sectorul III, unde lu
crează brigada lui Gheorghe 
Scorpie, una din cele mai 
bune ale minei, să-și aducă 
o contribuție importantă Ia 
sporirea producției zilnice de 
cărbune.

Din punct de vedere tehnic 
există posibilități de realizare 
a planului, posibilități pe care 
le-am dori fructificate într-o 
cît mai mare măsură. Cum 
se prezintă însă situația în 
ceea ce privește disciplina, 
domeniu' nu arareori defici
tar ? Situația existentă în pri
ma decadă poate fi conside
rată ca mulțumitoare sub as
pectul prezenței la serviciu. 
Se apropie, însă, zilele de 
plată și o experiență (nu prea 
plăcută...) de dată recentă în
deamnă la măsuri ferme de 
preîntîmpinare a absențelor.

— Am dori ca în zilele de 
14 și 15 iunie să avem cît 
mai puțini absenți pentru a

putea asigura ritmicitatea re
alizării planului și recupera
rea restanțelor — ne decla
ră tov. Miluță Rugină, secre
tarul comitetului de partid 
din cadrul E.M. Uricani. In 
acest scop s-a discutat cu cei 
care absentează frecvent pre
cum și cu familiile lor, ară- 
tîndu-le influența nedorită 
pe care o au absențele nemo
tivate asupra activității din 
întreprindere și a propriilor 
lor posibilități de cîștig.

Restanța de producție înre
gistrată în cursul primei 
cade a lunii iunie poate 
recuperată în cea de a 
decadă, după cum ne-au 
gurat interlocutorii 
Se impune însă participarea 
conștientă a întregului colec
tiv la realizarea acestui o- 
biect'iv, pentru asigurarea 
premiselor de încheiere a lu
nii în curs și a primului se
mestru cu rezultate pozitive.

Extinderea continuă a car
tierelor de locuințe, creșterea 
numerică a locatarilor impun 
ca unitățile de servire să fie
dezvoltate ’ corespunzător cu Iui c
cerințele crescînde ale popu- care
lației. 6 —

Astfel, pentru asigurarea pune
unei bune serviri a' cetățeni- ' rilor
lor, Oficiul de poștă și teleco
municații Petroșani a luat 
măsura de înființare a unui

nou și modern chioșc de difu
zare a presei în cartierul Bra 
ia — Lupeni.

Instalat în fața complexu- 
omercial, noul chioșc, 
funcționează între orele 
22,. în două schimburi, 
la dispoziția cumpărăto- 
ziare, reviste, publicații 

de tot felul, precum și valo
rile poștale necesare popu
lației.

posibilităților e-

linia de front 
declară ing. Ca- 
directorul E.M.

ne vom preocupa

De ce muncă în salturi ?
(Urmare din pag. 1)

temerea că.dar ne exprimăm 
în multe locuri, șeful de sec
tor e suficient de „prins" în 
treburi ce nu cad în răspun
derea sa, fiind determinat să 
neglijeze asistența tehnică ce 
trebuie 
Desigur, șeful de sector 
datoria să participe activ 
grupa sindicală. Dar, referatul 
prezentat nu e al șefului de 
sector, ci al birou lu: qrunei 
sindicale, întocmirea Iui 
trebuie asigurată în colectiv, 
ș: nicidecum, în timpul progra
mului de lucru și< mai ales în

acordată brigăzilor, 
are 

în

detrimentul acordării asisten
tei tehnice I

Ur alt sector care a încheiat 
prinsa decadă a lunii iunie cu 
restant? este și sectorul V. De 
la tovarășul ing. Nicolae Răs* 
popa. șeful sectorului, am a- 
(lat explicația :

— Ră minere a în urmă a sec
torului este determinată înde
osebi de greutățile ivite la a- 
batajul frontal condus de Va- 
sile Rus, Celelalte brigăzi stau 
relativ bine. La nivelul secto-' 
rului s-au luat măsuri de a 
asigura linia d-a fron-t necesa
ră, și chiar de a. concentra

•Q- 
de- 

fi 
II-a 
asl- 

noștri.

Mica publicitate
VIND casă două camere, bucătărie, cămară, baie, antreu 

-/ Petroșani Tudor Vladimirescu 11.
PIERDUT legitimație de student pe numele Marinescu 

Victor. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de student pe numele Bărgăunaș 

Victor. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de student pe numele Dinu Con

stantin. O declar nulă.

In nr.
„Steagul roșu11 din 27 mai, a 
apărut 
gradului de atractivitate 
cabanei".
O.J.T. Deva ne
„Intenția noastră a fost încă 
de anul trecut să executăm 
unele lucrări de reparații și 
modernizări. Cum volumul lu- 
< rarilor necesare este mare, 
nu le-am putut executa în 
regie și am cerut sprijinul u- 
nor unități din Valea Jiului 
(gospodăria comunală și co
operația meșteșugărească). 
Din păcate nu am găsit în
țelegere și sprijin".

Așa a tracul anul 1972. A- 
nul acesta cg va aduce nou? 
Există vreo șansă ca 
tile de interes turistic 
municipiul nostru 
schimbe înfățișarea ? 
răspunsul: „In acest an 
sibilitățile noastre sînt 
reduse. Avem prevăzute 
program unele lucrări de re
parații și întreținere. Desigur, 
aceste lucrări se vor efectua 
și în limita beneficiilor su
plimentare pe care le vom 
realiza în acest an".

Deci nimic sigur. Dacă 
vor realiza beneficii

articolul „Sporirea 
a 

Drept urmare, 
informează :

s-a 
că: 
din

unită- 
din 

să-și 
Iată
po- 
mai 

in

se
peste 

plan, bine, dacă nu cabanele 
vor , fi din nou uitate. Dar, 
pentru a aduce beneficii, ca
banele trebuie bine puse la

punct sub toate aspectele, 
căci numai așa atrag vizita
tori, turiști. De altfel 
precizat în răspuns 
„nici una din cabanele
Valea Jiului nu sînt rentabi
le, lucrînd cu pierderi de
ani de zile". Dacă-i așa, ce 
s-a păzit pînă în prezent ? 
Cum să fie rentabile și cum 
să atragă, dacă ele nu oferă 
nimic turiștilor? După cîte se 
pare, s-a așteptat cîțiva ani, 
pentru a se ajunge la con
cluzia că, aceste unități deo
sebit de necesare pentru re- 
creerea oamenilor muncii din 
municipiul nostru, nu au nici 
o șansă de a deveni ceea ce 
trebuie să fie O adevărată 
cabană turistică. Și, atunci 
ce facem, tovarăși de la 
O.J.T. ?... Așteptăm ca lucru
rile să se rezolve de la 
sine ? Abandonăm problema 
cabanelor? Noi în niciun caz 
nu. Ar fi necinstit, nedemn 
din partea noastră să renun
țăm Ia rezolvarea unor do
leanțe legitime ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului care 
pe bună dreptate pretind să 
găsească la cabanele din 
împrejurimi condiții cores
punzătoare de recreere și 
petrecere a zilelor de repaus. 
Vom mai reveni!

Seară distractivă în

V. COANDRĂȘ

baza 
din 

prima lumina reflectoare- 
compania renumitei 
de muzică ușoară 

tinerii au dansat și

A mai plecat o garnitură încărcată cu cocs de la Preparația cărbunelui Lupeni. 
Foto: I. LEONARD

'producția din abatajele fronta
le, astfel ca, din această deca
dă (a doua) să ne redresăm, 
iar luna să fie încheiată cu 
planul realizat și chiar depă
șit.

Deci, se întrezărește pers
pectiva realizării planului? Și 
.totuși, să repetăm constatarea 
înscrisă Ia început: mina a 
încheiat prima decadă cu un 
minus suficient de mare. Du
pă decada întîia se întrezăreș
te perspectiva recuperării res
tanței. De ce nu s-a întrezărit 
perspectiva realizării lui din 
prima zi ? De ce „muncă în 
salturi11 ?

Duminică seara, pe 
sportivă a școlii nr. 7 
Petroșani a avut loc 
seară distractivă în aer liber 
pentru tineret din acest an.

Organizată de către comi
tetul municipal al U.T.C., la ■ 
această seară distractivă au 
participat un număr mare de

tineri și tinere din organiza
țiile U.T.C. din orașul Petro
șani. La 
lor și în
orchestre
„Astral",
s-au distrat pînă seara tîrzîu.
De menționat că asemenea seri 
distractive vor ii organizate

săptăminal de către comitetul 
municipal U.T.C. ți ceilalți 
factori, fapt pentru care a- 
dresăm tuturor tinerilor din 
Petroșani invitația de a par
ticipa intr-un număr cit mai 
mare la aceste acțiuni.

Liceul industrial minier 
Petroșani 
anunță

CONCURS DE ADMITERE PENTRU ANUL I, 
la următoarele specialități:

— exploatări miniere — 72 locuri
— electromecanică minieră — 108 locuri
— instalații șl automatizări — 36 locuri

înscrierile se fac la secretariatul școlii pînă în 
data de 22 iunie 1973 pe baza următoarelor acte :

— cererea de înscriere tip
— certificat de naștere în original și copie
— adeverință de promovare a clasei a VIII-a
— fișa medicală de sănătate

Relații suplimentare se pot lua de la secretaria
tul liceului, telefon 1736.



4 MARȚ!, 12 IUNIE 1973

Vizita președintelui Republicii Volta Superioara, generalul 
Sangoule lamizana

Ultimele știri

(Urmare din pag. 1)

lui de Miniștri, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul Româ
niei în Republica Volta Supe
rioară, vin în întîmpinarea 
președintelui Sangoule Lami
zana.

La coborirea din avion, înal- 
ții oaspeți sînt salutați cu

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Sangoule Lamizana

(Urmare din pag. 1)

In România sint cunoscute 
și se bucură de o înaltă apre
ciere eforturile depuse de po
porul țării dumneavoastră in 
vederea creării unei economii 
de-sine-stătătoare, a îmbună
tățirii condițiilor de viață ale 
întregii populații. Știm din 
proprie experiență că făurirea 
unei vieți noi nu este 
posibilă fără eforturi și 
sacrificii, că în aceas
tă operă complexă pot a- 
părea și unele dificultăți; în 
același timp, însă, știm că 
orice obstacole pot fi înlătu
rate prin unirea tuturor for
țelor inaintate, progresiste ale 
țării. Fără îndoială că reali
zările obținute de poporul 
țării dumneavoastră pe plan 
economic și social constituie 
premise favorabile pentru con
solidarea continuă a indepen
denței și a suveranității na
ționale.

Ne bucură să constatăm 
că relațiile dintre țările noas
tre au bune perspective de a 
se dezvolta, pe baza stimei și 
respectului reciproc, a egali
tății în drepturi și avantaju
lui mutual. Sînt încredințat că 
în cadrul convorbirilor pe care 
le vom avea se vor evidenția 
o serie de posibilități concre
te de a pune bazele acestei 
colaborări, în folosul deplin 
al ambelor popoare, al cauzei 
generale a înțelegerii și păcii 
în lume.

Domnule președinte,
Veniți de pe un continent 

care a cunoscut, în ultimul 
sfert de veac, profunde prefa
ceri înnoitoare, și unde, pe 
ruinele fostelor imperii colo
niale, s-au născut zeci de sta
te noi, printre care și cel al 
dumneavoastră. Africa este 
însă continentul în care, cu 
toate progresele înregistrate 
pe linia decolonizării, o se
rie de popoare continuă să se 
afle sub dominația colonialis
mului. să fie înrobite și ex
ploatate Poporul român care 
știe ce înseamnă asuprirea 
străină, el însuși fiind nevoit 
să ducă o grea și îndelungată 
luptă, să dea mari jertfe pen
tru cucerirea independenței și 
făurirea statului național uni
tar. este pe deplin solidar cu 
lupta popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau. 
Namibia pentru scuturarea 
jugului colonial, pentru liber
tate și independență naționa
lă. Profunda simpatie și soli
daritate militantă cu mișcarea 
de eliberare națională, cu lup
ta noilor state pentru consoli
darea independenței consti
tuie una din trăsăturile esen
țiale ale politicii externe a 
României socialiste.

Acordind o atenție deosebi
tă infăririi raporturilor de 
prietenie, colaborare și alian
ță cu țările socialiste, — de 
care se simte legată prin țe
luri și aspirații comune în fă
urirea noii orinduiri — Româ
nia dezvoltă, totodată. largi 
relații cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orinduire 
socială, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Doresc 
să subliniez, in acest context.

Un sfert de secol de activitate a Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din România

Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la înființarea Mu
zeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice . din 
România, luni dimineața a 
avut loc în Capitală o aduna
re festivă.

La adunare au participat 
militanți ai mișcării munci
torești, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, muzee din 
Capitală și din țară, istorici, 
cadre didactice, activiști de 
partid și de stat, oameni de 
știință și cultură. ■

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri. directorul 
Institutului de studii istorice 
și social-politiee, care a ară 
taf că Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România reflec
tă prin exponatele sale pro
cesul istoric de dezvoltare a 
mișcării muncitorești în strîn- 
să legătură >cu viața social-po- 
litică, economică și spirituală 
a poporului, redă, în linii 
fundamentale, drumul par 
curs în ultimul sfert de veac 

cordialitate Cei doi șefi de 
stat își string cu căldură 
mina.

Conducătorul Republicii Vol
ta Superioară prezintă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pe dr. Joseph Conombo, mi
nistrul afacerilor externe, 
Tierhoko Marc Garango, mi
nistrul finanțelor și comerțu
lui, Felix Tiemtaraboum, mi
nistrul tineretului și sportu
lui, Gregoire Nana, deputat in 
Adunarea Națională, pe cele
lalte persoane oficiale care îl 
însoțesc în vizita sa în Româ

importanța deosebită pe care 
o acordăm promovării relați
ilor noastre cu țările care s-au 
eliberat de sub dominația stră
ină și au pășit pe calea dez
voltării de-sine-stătătoare. 
Sprijinim din toată inima efor
turile remarcabile ale acestor 
țări de a-și consolida indepen
dența politică și economică, 
lupta lor pentru valorificarea 
in interesul propriu a bogăți
ilor naționale.

Apreciind că lichidarea sub
dezvoltării constituie una din 
problemele c^le mai impor
tante ale zilelor noastre, con
sider că statele avansate au 
datoria și obligația de a acor
da un ajutor mai substanțial 
și un sprijin mai activ efortu
rilor țărilor în curs de dezvol
tare pentru a elimina marile 
decalaje care le despart de ță
rile industrializate.

România se pronunță hotă- 
rît pentru excluderea forței și 
amenințării cu forța din rela
țiile internaționale, pentru li
chidarea focarelor de tessiune 
și război care primejduiesc pa
cea lumii. Ne pronunțăm în 
mod ferm pentru soluționarea 
politică a conflictului din O- 
rientul Apropiat, pe baza rezo- 
luției Consiliului de Securita
te din noiembrie 1967.

Considerăm că toate țările, 
de pe toate continentele, — 
fie ele mari, mijlocii sau mici 
— fără deosebire de orinduire 
socială, trebuie să participe cu 
drepturi egale la soluționarea 
tuturor problemelor de care 
depind pacea și progresul o- 
meniril.

Ca țară europeană, direct in
teresată in infăptuirea unui 
climat de securitate și cola
borare pe continent. România 
salută cu satisfacție convoca
rea conferinței general-euro- 
pene la 3 iulie. Sîntem hotă- 
riți, așa cum am acționat și 
In cadrul lucrărilor pregătitoa
re de la Helsinki, să facem 
totul pentru reușita lucrărilor 
conferinței, pentru instaurarea 
unor noi relații între toate sta
tele din Europa care să ofere 
fiecărui popor garanția deplină 
că nu va fi victima vreunei a- 
gresiuni, a folosirii forței ori 
a amenințării cu forța. Aceas
ta corespunde nu numai nă
zuinței țărilor europene, ci și 
cauzei păcii și colaborării in
tre toate popoarele.

Domnule președinte,
Pe deplin încredințat că vi

zita pe care o faceți in Ro
mânia, convorbirile pe care le 
vom purta vor deschide noi 
perspective prieteniei și cola
borării dintre țările și popoa
rele noastre, permiteți-mi să 
toastez :

in sănătatea dumneavoas- * 
tră ;

in sănătatea celorlalți oas
peți din Republică Volta Supe
rioară ;

pentru prosperitatea și feri
cirea poporului dumneavoas
tră ;

pentru prietenia și colabora
rea dintre România și Volta 
Superioară, pentru pace in 
intreaga lume 1 

de cercetare și gîndire isto
rică jnarxist-leninistă din 
țara noastră pe fondul acti
vității multilaterale desfășu
rate de partid, al dezvoltării 
generale ă' României socialis
te.

In continuare,- tovarășul 
Nicolae Cioroiu. directorul 
muzeului, a prezentat activi
tatea desfășurată in decursul 
celor 25 de ani de colectivul 
acestei prestigioase instituții. 
Inaugurat în perioada cînd 
țara noastră se afla la înce
putul construcției socialiste, 
a arătat vorbitorul, - muzeul 
s-a înscris ca instituție cultu- 
ral-educativă, ideologică, de 
propagandă a partidului In 
contextul marilor eforturi 
creatoare ale maselor munci
toare pentru edificarea baze
lor construcției socialiste în 
țara noastră. Ancorat în sar
cinile ce stau în fața frontu
lui ideologic, muzeul își va 
aduce și pe viitor o contri
buție de seamă la rezolvarea 
unor probleme ale teoriei și 
metodologiei muzeografiei 
contemporane, la îmbunătăți
rea profilului temat'ic și teh

nia.
La rîndul său, președintele 

Consiliului de Stat prezintă 
președintelui Sangoule Lami
zana personalitățile române 
venite în întîmpinare, precum 
și pe membrii misiunii româ
ne atașate pe lîngă înaltul 
oaspete.

Sînt de față. Pierre Ilboudo, 
ambasadorul Republicii Volta 
Superioară la București, și 
membrii ambasadei.

Ceremonialul sosirii conti
nuă. O gardă militară prezintă 
onorul. Sînt intonate imnuri

(Urmare din pag. 1)

greutate în a obține concursul 
imediat al investițiilor ex
terne ; dar există, de aseme
nea, toate celelalte care nu au 
putut să se bizuie decît pe o 
realitate internă austeră.

Volta Superioară care, în 
plus, se găsește la o depăr
tare de cel puțin 800 km 
de orice litoral maritim, in- 
tîmpină cele mai grele pie
dici în perspectivele sale de 
dezvoltare economică și so
cială ; totuși, ea are, ca și 
România, acest imens avantaj 
al unei populații supuse unor 
aspre încercări, minunată și 
curajoasă, cu inima deschisă 
tuturor prieteniilor care ii 
respectă independența sa na
țională.

Șederea mea in România do- 
bîndește valoarea de expe
riență excepțională, ținînd 
seama de apropierile care se 
întrevăd posibile în toate do
meniile, între România și 
Volta Superioară.

Avind o suprafață cu puțin 
mai mare, dar cu o populație 
de 3 ori mai mică. Volta Su
perioară s-a proclamat Repu
blică la 11 decembrie 1958 și 
a obținut deplina suveranitate 
internațională Ia 5 august 
1960. Ea se mindrește cu o 
veche civilizație a cărei isto
rie datează din secolul al 
XI-lea ; civilizație a măsurii, 
a echilibrului social, a disci
plinei liber consimțite în cul
tul valorilor strămoșești : ea 
explică încă și azi această artă 
de a trăi care este recunoscu
tă voltezilor.

Republica Socialistă Româ
nia, care a sărbătorit acum 
citeva luni cea de-a XXjV-ă 
slniversare a proclamării Re
publicii, se bucură, totuși, în 
comparație cu Volta Superioa
ră, de avantajele naturale 
considerabile din care ea a 
știut să tragă cele mai bune 
profituri posibile. Adăugind Ia 
aceasta stimulentul unei vizi
uni politice curajoase, în sluj
ba interesului general, a inde
pendenței naționale, a coope
rării, fără nici o imixtiune, și 
a păcii, România beneficiază 
de o excepțională atenție in
ternațională. Ea și-a cîștigat 
dreptul la prietenie și respect 
din partea tuturor popoarelor 
dornice de libertate, de dem
nitate și pace.

In Africa independentă de 
azi, aceste mari idealuri nu 

- pot decît să intimpine ecoul 
cel mai favorabil. Totuși, tre
buie să se ia in considerație 
un mare număr de factori de 
diversiune de origine internă 
și externă.

In afara diviziunii — ușor 
de depășit —, între Africa an- 
glofonă și francofonă, intre 
Africa Neagră și Africa Al
bă, există indeosebi deosebiri 
considerabile de suprafață, de 
numărul populației, de poten

nic muzeografic al oglindirii 
istoriei moderne în muzeele 
de istorie, la înfățișarea tre
cutului glorios al clasei mun
citoare, al Partidului Comu
nist Român, muncii eroice a 
întregului popor pentru edi
ficarea, sub conducerea par
tidului, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mînt'ul României.

Reprezentanți- ai unor in
stituții centrale și muzeale 
din Capitală și din țară au 
adresat apoi cuvinte d.e sa
lut colectivului muzeului săr
bătorit.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm s-a dat citire 
scrisorii adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de partici- 
panții la adunarea’ festivă.

•ir
In după-amiaza aceleiași 

zile, a început o dezbatere 
științifică pe tema ..Cerceta
rea științifică muzeistică și 
contribuția sa la cunoașterea 
istoriei patriei, a istoriei 
mișcării muncitorești, a par
tidului comunist'.

(Agerpres) 

le de stat ale celor două țări, 
în timp ce se trag 21 de salve 
de salut.

Cei doi președinți trec în 
revistă garda de onoare.

Urmează prezentarea șefi
lor de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, precum 
și a persoanelor oficiale ro
mâne sosite în întîmpinare — 
primarul general al Capitalei, 
miniștri, conducători de insti
tuții centrale, generali.

Ceremonia se încheie cu de
filarea gărzii de onoare.

Miile de bucureșteni aflați 

țialul economic, de tradiții is
torice și umane.

Domeniul economic astfel 
fragmentat, necesitatea politi
că de a depăși aceste divizări 
au condus pe oamenii de 
responsabilitate să caute un 
remediu acestei divizări nefas
te. Incepînd din primele ore 
ale independenței s-au schițat 
unele regrupări, apoi au evo
luat din ce în ce mai mult 
în spiritul practic al cooperă
rii economice.

S-au succedat astfel diver
se formule care exprimă pro
funzimea ideii unitare; azi, 
în afara Consiliului Antantei, 
creat în mai 1959, și din care 
fac parte Coasta de Fildeș, 
Dahomey, Volta Superioară, 
Niger și Togo, de cîțiva ani 
s-a manifestat o accelerare 
foarte clară in vederea promo
vării unei noi perspective eco
nomice vest-africane; se poate 
cita în această privință Orga
nizația pentru punerea în va
loare a fluviului Senegal 
(O.M.V.S.), Comunitatea Eco
nomică a Africii de Vest, re
cent creată, etc.

In sfîrșit, simbolul voinței 
întregului continent de a-și 
afirma personalitatea, Organi
zația Unității Africane, creată 
la 25 mai 1963, s-a reunit în 
acest an, la Addis-Abeba, 
pentru a face un bilanț nece
sar, Afirmare a unei finalități 
comune, în ciuda unor obsta
cole deosebite, O.U.A. a obți
nut deja rezultate ce dovedesc 
voința efectivă care o animă. 
Dacă nimic nu este încă sta
bilit, dacă drumul comun este 
presărat cu obstacole, cel 
puțin s-a născut o idee care 
nu . va putea pieri.

Intr-adevăr, Afrjca se găseș
te străbătută de toate marile 
curente create și întreținute 
de influențe exterioare ; piața 
potențială nelimitată pentru 
lumea industrială, rezervor 
de materii prime, avantaj e- 
sențial în calcule de geo-poli- 
tică venită prea tirziu totuși 
la împărțirea pieței mondi
ale și încă insuficient echipa
tă, Africa nu putea să scape 
oscilațiilor și contradicțiilor 
Jumii actuale. Străduindu-se 
să schimbe situația in sensul 
propriilor sale interese, inten- 
sificînd in fiecare zi condițiile 
propriei sale coeziuni, Africa 
are incă un drum greu de 
parcurs.

împrejurările nu tind deloc 
să ușureze eforturile depuse 
pină acum ; mai întîi, această 
secetă persistentă care se a- 
gravează neîncetat distrugind 
de mai mulți ani toate pro
gresele agricole scontate ; ca
tastrofa, în afara aspectelor 
sale umane, este deosebit de 
semnificativă avind in vedere 
locul sectorului rural in eco
nomia statelor noastre.

Apoi, pe un alt plan, efortul 
pe care noi trebuie să-l de
punem pentru înlăturarea 
sechelelor coloniale de pe con
tinentul nostru. Războiul re
trograd al Portugaliei, regimu
rile rasiste din Rhodesia și 
Africa de Sud și toate înțele
gerile secrete din care ele 
beneficiază sînt tot atiția fac
tori de intîrziere, de confuzie 
și de dezbinare.

In sfîrșit, problema Orientu
lui Mijlociu și implicațiile 
sale internaționale redutabile ; 
această problemă apasă, intr- 
adevăr, asupra oricărei vizi
uni pe termen lung a unei 
Africi hotărite să pună resur
sele și mijloacele sale doar in 
slujba dezvoltării și indepen
denței sale economice.

Sîntem deosebit de fericiți 
de a ne afla aici timp de ci
teva zile in această țară, Ro
mânia, care constituie un mo
del de experiență datorită ac
țiunii inteligente a celui mai 
prestigios dintre liii săi, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Dacă relațiile oilaterale, sta
bilite intre Volta Superioară 
și România, nu reprezintă de- 
cit un volum reslrins de schim
buri, trebuie să vedem in a- 
ceasta, in mod esențial, con
secința distanței geografice, 
pe de o parte, și structurile 
comerțului exterior voltez, pe 
de altă parte.

Tratatul comercial, pe care 
l-am semnat, n-a primit decit 
o aplicare restrinsă datorită 
faptului că, în general, nu 
sîntem exportatori decît de 

pe aeroport participă cu în
suflețire la întîlnirea dintre 
cei doi șefi de stat, aclamînd 
indelung pentru prietenia 
româno-volteză.

In aplauzele celor prezenți, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Sangoule Lamizana iau loc 
într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezer
vată înalților oaspeți.

De-a lungul traseului, locui
torii Capitalei fac celor doi 
președinți o caldă primire.

(Agerprcs)

produse primare iar necesită
țile noastre de produse in
dustriale și importurile pen
tru industrializare sînt consi
derabile. Acest dezechilibru 
indică în mod clar necesita
tea pentru Volta Superioară 
să intensifice eforturile depuse 
in ultimii ani. Pentru aceasta, 
ea trebuie să continue să be
neficieze de concursul susți
nut al tuturor prietenilor săi 
din întreaga lume.

Rezultate concrete și 
încurajatoare au fost deja ob
ținute, in special prin crearea 
unui important complex tex
til, a unui complex in indus
tria zahărului, a unor indus
trii de materii plastice, diverse 
uzine de montaj și asambla
re ; datorită costului foarte 
redus al mîini sale de lucru, 
Volta Superioară poate ră- 
mine competitivă, in ciuda 
distanței.

Un alt domeniu, nu mai 
puțin esențial al perspective
lor noastre de dezvoltare, 
constă în formarea, la toate 
nivelurile, de tineri voltezi în 
toate disciplinele științifice și 
tehnice; această chestiune 
prealabilă în pregătirea cadre
lor explică, într-o oarecare 
măsură, întîrzierile pe care 
le-am înregistrat în cursul 
primilor ani ai independenței; 
datorită înțelegerilor pe care 
noi le-am găsit în numeroase 
țări prietene, această dificul
tate inițială este pe cale de 
a-și găsi rezolvarea ; îmi este 
plăcut de a sublinia că Repu
blica Socialistă România nu 
este absentă din această miș
care de solidaritate internațio
nală, de vreme ce chiar în a- 
cesf moment năi avem aici, 
Ia București, 3 studenți in a- 
gronomie și un student în 
electronică.

Cooperarea internațională 
ne-ar fi, de asemenea, folo
sitoare pentru prospectarea 
geologică și minieră; intr-a
devăr acesta este unul din 
mijloacele posibile ale aces
tui progres rapid care ne este 
indispensabil ; intr-adevăr, 95 
la sută din populația voiteză 
se consacră producției rurale, 
ceea ce, ținînd seama de ris
curile climaterice, reprezintă 
un venit național brut de o 
valoare scăzută.

Insă, deja înaintea indepen
denței, Volta Superioară ex
ploata o mină de aur a cărei 
producție anuală se apropia de 
2 tone ; indicii interesante de 
cupru, de plumb, de antimo
niu etc., ca și un important 
zăcămînt de mangan, au și 
fost deja descoperite ; pro
blema noastră este de a ajun
ge la stadiul cel puțin semi- 
industrial, pentru a compensa 
dezavantajul distanței, și aici 
incă noi nu ne pierdem spe
ranța de a întilni bunăvoință 
care să ne permită să depășim 
dificultățile prezente.

In faza actuală a dezvoltării 
sale, Volta Superioară a putut 
aprecia realitatea unor lu
cruri ; ea știe cum se cîntă- 
rește interesul micilor nați
uni în balanța marilor puteri, 
dar ea și-a putut, de aseme
nea, da seama cît de mult a- 
ceste națiuni pot impune rea
litatea valorilor umane și spi
rituale esențiale; în acest 
sens, România este, cu sigu
ranță, exemplul cel mai ad
mirabil.

In concluzie, domnule pre
ședinte, am tot temeiul să 
cred că șederea mea actuală 
in Republica Socialistă Româ
nia va fi punctul de plecare 
a unei noi prietenii, trainice 
și eficiente; totul ne face să 
credem că România și Volta 
Superioară sint făcute pentru 
a se înțelege, pentru a se sti
ma și pentru a cultiva împre
ună o anumită viziune despre 
om și scopurile sale.

Înainte de a ridica paharul 
aș vrea să vă exprim, dom
nule președinte, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire 
personală, precum și de pros
peritate pentru poporul ro
mân.

Trăiască prietenia și cola
borarea dintre popoarele noas
tre !

Trăiască pacea, înțelegerea 
și fraternitatea dintre na
țiuni 1

Trăiască Mepublica Socialis
tă România 1

Comisiei mixte
Declarația făcută ziariștilor de 
Henry Kissinger după întîlnirea 

cu ministrul francez de externe
rnmâno-italiene

ROMA 11 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite: Intre 8 și 11 iuniie 
a.c. s-au desfășurat la Roma 
lucrării.- celei de-a 4-a sesi
uni a Comisiei mixte româno- 
italiene pentru aplicarea A- 
cordului de cooperare tehni- 
i o-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Italiană. In urma negocieri
lor a fost convenit Programul 
de cooperare tehnico-științifi- 
că pe perioada 1973-1974. Pro
gramul — care urmează la pu
țin timp după vizita la nivel 
înalt efectuată in Italia da 
președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, se înscrie pe»linia 
hotărîrii exprese, manifestată 
de cele două țări, de a ridica 
pe o treaptă superioară dez
voltarea relațiilor de colabora
re, pe multiple planuri, dintre 
România, și Italia. In acest 
sens, documentul, mareînd o 
intensificare și diversificare a 
cooperării româno-italiene în 
domeniile științei și tehnicii, 
prevede temele în care cele 
două părți sînt interesate să 
coopereze, modalitățile concre
te de colaborare, acordarea de 
burse pentru specializare și 
alte asemenea măsuri.

Dezbaterile Consiliului 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 11 (A-
gerpres). — Consiliul de Se
curitate a! Națiunilor Unite a 
continuat, luni, dezbaterile 
consacrate situației din Ori
entul Apropiat. In cadrul șe
dinței de dimineață au luat 
cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika, și reprezentantul 
Kuweitului, Abdalla Yaccoub 
Bishara. Ambii vorbitori au a- 
preoiat că o componență im
portantă a soluționării conflic
tului din Orientul Apropiat o 
constituie recunoașterea drep
tului populației palestiniene 
la autodeterminare. Ministrul 
afacerilor externe al Algeriei

Noi bombardamente ale aviației tactice 
a S.U.A. asupra teritoriului Cambodgiei

HONOLULU 11 (Agerpres).
Formații ale aviației tacti

te americane, incluzînd bom
bardiere de tipul B-52, au e- 
fectuat, in cursul zilei de du
minică, noi operațiuni de bom

Misiunea spațială „Skylab“
HOUSTON 11 (Agerpres). — Astronaufii de la bordul 

laboratorului orbital american au început, luni, a 18-a zi 
de activitate în spafiu. După momentele diiicile cauzate de 
deiecțiunile care au urmat lansării de la Cape Kennedy, mi
siunea „Skylab" a intrat în normat, consacrîndu-se în între
gime observațiilor științifice. Pină acum, Conrad, Kerwin și 
Weitz au transmis 11 224 imagini ale Soarelui, obținute cu 
ajutorul puternicului telescop cu care este dotat laborato
rul, și 5 533 fotografii ale unor zone terestre. Această pre
țioasă recoltă se va Îmbogăți considerabil pină la ameriza
rea în Oceanul Pacific, prevăzută pentru 22 iunie.

In timp ce primul echipaj se apropie de ultima fază a 
misiunii sale, la Cape Kennedy se fac pregătirile finale în 
vederea transportării pe rampa de lansare a rachetei „Sa
turn IR", care va înscrie pe orbită al doilea echipaj. În
ceperea misiunii „Skylab-2" este prevăzută pentru 27 iulie. 
Ea va dura, după cum se știe, o perioadă dublă fată de pri
ma misiune (56 de zile).

mere :FILME
MARȚI, 12 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Eu nu văd, tu nu vor
bești, el nu aude ; Republica: 
Grozavul din a V-a B; PE- 
TRILA : Binecuvântați anima
lele și copiii ; LONEA — Mi
nerul : Fete în soare; A- 
NINOASA: Marea evadare; 
VULCAN : Veronica ; LU- 
PENI — Cultural: Domnului 
profesor cu dragoste ; Mun
citoresc: Tinerii.

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10,20 Tele-enciclopedia . (re

luare) ;
11,00 Desene animat-e ;
11,15 Telecinemateca pen

tru tineret. „Să aprinzi 
un foc“ Adaptare du
pă Jack London (re
luare) ;

12,10 Formații românești de

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — La întoarcerea sa de 
la Paris (unde s-a întâlnit cu 
ministrul francez de externe, 
Michel Jobert) consilierul pre
zidențial special american, 
Henry Kissinqer a declarat zi
ariștilor că este de acord cu 
punctul de vedere francez, po
trivit. căruia problemele politi
ce ale Alianței Atlantice nu ar 
trebui să fie negociate pentru
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FARIS

O nouă reuniune 
a convorbirilor 
vietnamezo- 
americane

PARIS 11 (Agerpres). — O 
nouă reuniune a convorbiri
lor consacrate îndeplinirii pre
vederilor Acordului de pace 
asupra Vietnamului a avut Ioc 
luni după-amiază, la Paris. 
Au participat Nguyen Co 
Thach, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, și William Sullivan, 
subsecretar de stat adjunct 
al S.U.A.

a sugerat, Țn <jcest sens, înce
perea unor convorbiri între 
Israel și reprezentanții- popu
lației palestiniene.

Atît ministrul de externe al- 
ger.ian, cît și ambasadorul Ku
weitului s-au declarat pentru 
retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate și pentru 
transpunerea în viață a preve
derilor Rezoluției Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 
1967.

Pentru ședința de după-a-’ 
miază a Consiliului de Securi
tate s-au înscris la cuvînt re
prezentanții Sudanului și An
gliei.

bardament asupra zonelor eli
berate ale Cambodgiei — a 
anunțat un purtător de cuvînt 
oficial al comandamentului 
forțelor militare americane din 
Oceanul Pacific.

muzică ușoară (relua
re) ;

12.30 „Primul tur de mani
velă".;

12,45 52 de inițiative în 52 
de săptămini (relua- 
rs) j

13,00 Telejurnal;
17.30 Curs de limba rusă — 

Lecția a 57-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Publicitate ;
18,10 Steaua polară ;
18,40 Pe-un picior de plai;
19,00 Timp și anotimp în a- 

gricultură ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
1973 — an hotărî tor ;

20,00 Cîntecul săptămînii. în 
tara din Carpați de 
Ștefan Kardoș. Text 
de Constantin Cfr.jan. 
Interpretează Gabrie
la Teodorescu ;

20,05 Reflector ;
20.20 Universitatea Tv.;
21,00 Telerecital Alexandru 

Giugaru. Emisiune de 
Sică Alexandrescu ;

22.30 24 de ore— Contraste 
în lumea capitalului :

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 10 iunie 1973 au ieșit 
ciștigătoare următoarele nu

moment decit pe plan bilate
ral, in timp ce negocierile 
multilaterale ar continua se
parat, pentru reglementarea 
problemelor militare, comer
ciale și monetare în cadrul 
organismelor de resort — 
transmite agenția France 
Prasse. Kissinger a explicat 
că oportunitatea ținerii unei 
reuniuni a adjuncților miniș
trilor de externb din țările 
membre ale N.A.T.O., pentru 
a elabora o nouă „declarație 
de principiu" nu va fi decisă 
decit. dacă întrevederile poli
tice bilaterale și negocierile 
multilaterale specifice vor fi 
înregistrat un progres sufici
ent.

Agenția France Presse re- 
marcă faptul că „Statele Uni
te au fost obliqate să tină cont 
de reticentele guvernului fran
cez, în ciuda dorinței lor de 
a „globaliza" toate problemele 
interatlantice pentru a trata, 
cit maj curînd posibil pe plan 
multilateral".

■■■■■■■■■■■■■■■

• In prezența conducători
lor de partid și de stat. în 
frunte cu Enver Hodja, prirh- 
secretar al C.C. al Partidul’ * 
Muncii din Albania, luni s-ad 
deschis, la Shkodra. lucrările 
Congresului al VH-lea al U- 
niunii Femeilor din Albania 
— anunță agenția A.T.A. Prin
tre oaspeții străini prezenți la 
congres se află și o delegație 
română condusă de Maria Cio
can. secretară a Consiliului 
Național al Femeilor din Re
publica Socialistă România.

Raportul de activitate al U- 
niunii a fost prezentat de Vi
to Kapo, președinta Consiliu
lui General al Uniunii Femei
lor din Albania.

• Două persoane și-au pier
dut viața în cursul unor inci
dente care nu avut loc dumi
nică în Irlanda de Nord. Au 
fost înregistrați, totodată, mal 
mulți răniți, dintre care patru 
copii.

• S-au încheiat „Zilele cul
turii. cărții și presei", mani
festare culturală de amploare 
devenită tradițională în Polo
nia. In întreaga țară au avut 
loc 1 350 de mari expoziții cu 
vînzare de cărți, aproape ju
mătate dintre ele fiind organi
zate în marile întreprinderi 1 1 
unități economice.

• Președintele Republicii 
Arabe Egipt. Anwar Sadat, a- 
fl-at în vizită la Tripoli, a con
ferit cu președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluți
ei din Libia, Moamer El Ged- 
dafi

• In Uniunea Sovietică a
fost lansat un nou satelit al 
pămîntului — „Cosmos-572".
Cu ajutorul aparaturii științi
fice aflate la bord va fi con
tinuat programul de cercetare 
a spațiului cosmic. Agenția 
TASS informează că aparatu
ra funcționează normal. ur- 
mînd ca Centrul de coordona
re și calcul să prelucreze da
tele furnizate din cosmos.

lei.

Extragerea 
14, 31, 18;

I : 34, 24, 8.

Extragerea a Il-a : 21, 25.
30, 44, 12 ;

Extragerea a lil-a : 38.
2, 34. 26. 42, 30 ;

Extragerea a IV-a : 10, 41.
I, 20. 32. 34 ;

Extragerea a V-a : 22, 10,
44, 30. 23, 38, 1. 2.

Fond de premii : 2.050.000

Valorile temperaturii înre
gistrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani + 22 
grade ; Paring Ț 14 grade.

Minimele : Petroșani -Ț 12 
grade ; Paring -j- 8 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Temporar se 
vor samnala precipitații sub 
formă de averse de ploaie. 
Vintul va sufla slab pînă la 
potrivit din sectorul nordic.
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