
PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNlȚi-VM La exploatările miniere din Valea JiuluiI
îl \ f

1

<"î

i'l

-hjros£

ANUL XXX Nr. 7348 MARȚI 19 IUNIE 1973 4 PAGINI 30 BANI

1 fi Vi J

0 activitate perseverentă, pe toate 
planurile, din partea tuturor factorilor 

pentru materializarea indicațiilor 
și sarcinilor transmise de conducerea

partidului!

FM
Plenara Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
Luni, 18 iunie 1973, au început lu

crările Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Deschizînd lucrările ședinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a pro
pus, din partea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., următoarea ordine de 
zi, care a fost adoptată în unanimitate;

1. Dezvoltarea și perfecționarea în- 
vățămîntului în România.

2. Cu privire la rolul femeii în via
ța politică, economică și socială a ță
rii.

3. Reluarea lucrărilor pentru siste
mul de navigație Dunăre — Marea
Neagră și amplasamentul noului port 

maritim.
4. Informare privind rezultatele apli-

la compoziția, efecti- 
organizatorică a parti-

cu privire la politica

cării măsurilor stabilite de Plenara Co
mitetului Central din februarie — 
martie 1973 în legătură cu îmbunătă
țirea organizării activității economico- 
sociale.

5. Cu privire 
vul și structura 
dului.

6. Informare 
de cadre.

7. Unele măsuri organizatorice.
La lucrările plenarei, ce se vor des

fășura timp de două zile, participă ca 
invitați primii secretari ai comitetelor 
județene, membri ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor de masă și 
obștești, redactori-șefi ai presei cen
trale — care nu sînt membri ai Comi
tetului Central.

Interviul
acordat de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, unui grup de ziariști 
din Republica Federală Germania

După cum s-a anunțat, la 15 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit o delegație de ziariști din Republica Federala Germania și a răspuns 
la întrebările ce i-au fost adresate.

de 
bri- 

unul

La recenta consfătuire 
lucru prilejuită de Ziua 
gadierului pe centrală, 
din minerii care au luat cu- 
vîntul a fost ascultat cu un 
plus de atenție. Era șeful de 
brigadă NICOLAE TAnASA- 
CHE, de la sectorul V al mi
nei Lupeni, care își funda
menta vorbele pe suportul 
unor fapte de muncă de ne
contestat : peste 1000 kg pe 
post depășire la productivita
tea muncii, realizare obți
nută în luna trecută și men
ținută și în prezent, Ia abata
jul cameră nr. 3 est din stra
tul 3 sectorul V.

O asemenea realizare
sigur îl recomandă pe acest 
brigadier, dar mai recoman
dă și colectivul în care lu
crează. Pornind pe urmele re
alizării am aflat amănunte și 
despre alte succese, asemănă
toare, obținute de alte

de-

găzi din cadrul aceluiași sec
tor. EMIL ORȘAN. a obținut 
un spor la același indicator 
de 960 kg/post, iar VICTOR 
ZBÎRNA, de peste 300 
kg/post, tot în abataje came
ră.

Realizările acestor brigăzi 
ne vorbesc despre dăruirea 
și priceperea dovedite de con
ducătorii formațiilor de lucru, 
în organizarea muncii în aba
taje, despre sprijinul acordat 
din partea conducerii 
rului 
colae 
rarea 
lucru 
te vorbitorul Nicolae 
sache de la consfătuirea 
mintită. despre care spuneam 
că-și fundamentează vorbele 
prin fapte, el ne sugerează
răspunderea plenară de care 
dă dovadă acest brigadier,
participarea sa activă, cu de
plină maturitate, la activita
tea de conducere colectivă, la 
soluționarea multiplelor pro
bleme cu care este confrun
tat colectivul din care face 
parte.

Acest colectiv este, rind pe 
rînd, brigada, sectorul, mina 
și chiar întregul nostru bazin 
carbonifer.

secto- 
— șef sector ing. Ni- 
Răspopa — în asigu- 
condițiilor optime de 
în subteran. Cit priveș-

Tănă-
a-

Intr-un climat fecund, de 
căutări creatoare și exigență 
partinică, secretariatul Comi
tetului județean de partid a 
analizat, zilele trecute, modul 
In care se asigură traducerea 
în viață a obiectivelor și mă
surilor stabilite in urma vizi
tei de lucru a conducerii de 
partid și de stat în Valea Jiu
lui, din toamna anului trecut. 
Această importantă analiză, 
ținută la Petroșani, cu parti
ciparea principalilor factori 
de conducere la nivelul ju
dețului, a secretarilor comi
tetului municipal și primilor 
secretari ai comitetelor orășe
nești de partid, conducerii 
Centralei cărbunelui, conducă
torilor organizațiilor de ma
să și obștești din
lea Jiului — ca și 
trolul multilateral care a pre- 
cedat-o, efectuat cu ajutorul 
unor largi colective care au 
cuprins activiști de 
sindicat, U.T.C. și ai consili
ilor populare — a constituit 
nu numai prilejul unui cu
prinzător bilanț ci și o posi
bilitate de cunoaștere mai 
profundă a realității, de apre
ciere obiectivă a stadiului în
făptuirii măsurilor stabilite, 
un mijloc de verificare criti
că, exigentă a eficienței acti
vității organelor de partid, de 
stat, economice și obștești și, 
în același timp, un moment 
potrivit pentru o mai bună di
recționare a 
acțiunilor în 
pe o treaptă 
tregii munci 
tru mobilizarea 
din exploatările carbonifere la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și pentru îmbunătățirea în 
continuare a condițiilor de 
muncă și de viață ale mineri
lor.

In răstimpul care a trecut 
de la, istorica vizită de, lucru 
a conducătorilor partidului și 
statului -în Valea Jiului, în
treaga viață economică, socia
lă și spirituală din acest im
portant bazin carbonifer al 
țării a cunoscut o puternică 
înviorare, reflectîndu-se pozi
tiv asupra condițiilor genera-

Va-
con-

partid,

preocupărilor și 
scopul ridicării 

superioară a în- 
desfășurate pen- 

salariaților

le de muncă și de trai. Indi
cațiile deosebit de valoroase 
date de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în urma contactului direct cu 
organizațiile de partid și co
lectivele de muncă de la ex
ploatările carbonifere, a dia
logului nemijlocit purtat cu 
cei, ce muncesc în adincuri, 
apelul și îndemnurile sale la 
intensificarea eforturilor pen
tru creșterea producției de 
cărbune au găsit un puternic 
răsunet în rîndurile mineri
lor. Prin eforturile comune 
depuse, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, au fost 
soluționate o seamă de pro
bleme care au condus la îm
bunătățirea activității de pro
ducție. In cele cinci luni În
cheiate din acest an, mine: 
au extras peste 
planului aproape 16 000 tone 
de cărbune brut, 
progrese în rezolvarea 
probleme majore cum sînt re
crutarea și organizarea cali
ficării forței de muncă, ex
tinderea mecanizării, asigura
rea liniei de front active, in
troducerea unor tehnologii a- 
vansate. Concomitent, s-au 
soluționat și unele probleme 
de ordin social.

Abordînd problemele și 
preocupările în complexitatea 
lor, analiza făcută și-a con
centrat atenția asupra obiec
tivului unanim considerat 
drept „problema problemelor11 : 
asigurarea creșterii extracției 
de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic la nivelul sarcinilor 
stabilite pe baza documente
lor Congresului al X-Iea al 
partidului și ale Conferinței 
Naționale, îndeplinirea ritmi
că a planului de producție și 
al productivității muncii de 
către toate unitățile, în condi
țiile unei eficiențe economice 
ridicate.

Cu toate îmbunătățirile sur
venite în activitatea de pro
ducție, colectivele exploatări
lor miniere continuă să fie 
confruntate cu unele neajun
suri. Nerealizarea productivi-

'd
prevederile

S-au făcut
unor

pe 
cu 
de

ÎNTREBARE : (Heinz Sche- 
ve — „Die Welt“).

îmi amintesc de discuția 
care ați avut-o în urmă 
circa doi ani cu un grup
ziariști vest-germani, cu puțin 
înaintea vizitei domnului pre
ședinte federal Heinemann 
în România. Atunci ați avut 
posibilitatea să vorbiți despre 
dezvoltarea relațiilor româno- 
vest-germane. Intre timp au 
trecut doi ani și doresc să vă 
întreb în ce măsură așteptările 
dumneavoastră de atunci au 
fost îndeplinite, dacă nu au 
rămas dorințe deschise, dacă

vedeți posibilități de îmbună
tățire. întrebarea mea se refe
ră la toate domeniile relați
ilor rofnânO—vest-germână : 
domeniile economiei, culturii 
și politic.

RĂSPUNS:
Intr-adevăr,, cu doi ani în 

urmă, cu prilejul vizitei pre
ședintelui Gustav Heinemann 
în România, ău avut loc dis
cuții și s-au stabilit o serie de 
măsuri în vederea extinderii 
colaborării dintre statele noas
tre. îmi amintesc bine ce am 
spus atunci presei cu privire 
la așteptările României. Coin-

cidențâ face ca îri acest an să 
se împlinească ți șase ani de 
Iți stabilirea relațiilor ■ diplo
matice dintre România și-'Re
publica Federală Germania. 
Deci, în ajunul vizitei, pe care 
urmează să o efectuez în Re
publica Federală Germania, 
pot spune că așteptările noas
tre încă la stabilirea relațiilor 
diplomatice, ca .și cele expri
mate acum doi ani, s-au reali
zat , în cea mai mare măsură. 
A. avut loc o. dezvoltare rapi
dă a relațiilor economice. Re

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit un grup de ziariști 
de la revista „Der Spiegel“ 

din Republica Federală Germania
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe dr. Dieter Wild, șe
ful secției externe, Fritjof 
Meyer, șef de sector și Klaus 
Reinhardt, redactor, de la re
vista „Der Spiegel11 din R. F. 
Germania.

La primire su fost de fața 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu : revistei „Der 
Spiegel'.

Prințul 
Norodom Sianuk 

va efectua 
o vizită neoficială 

în țara noastră
La invitația . președintelui 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 

, Ceaușescu, prințul Norodom 
. Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, președintele Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, 
cu soția, prințesa Monique 
Sianuk, vor efectua o vizită 
neoficială în țara noastră în 
ultima decadă a lunii iunie
a. c.

ABATAJUL
(Continuare in pag. a 3-a)
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prerent, 
măsuri 
minei

orientare 
rezerve

Ce ne indică marcajele 
turistice, la început de se
zon estival ;

De vorbă cu „Fachirul'1 
Ripensiei de altădată ;

Jiul Petroșani - A. S. A. 
Tg. Mureș 1-1 (cronica 
meciului) ;

DUMINICA ÎN ȘCOLILE DIN VALEA JIULUI

tății fizice planificate atrage 
după sine serioase repercusi
uni asupra întregii desfășurări 
a mersului producției, în ulti
mă instanță influențînd nega
tiv activitatea economico-fi- 
nanciară. Ieșirea din acest 
impas constituie în prezent 
sarcina cea mai arzătoare în 
industria carboniferă a Văii 
Jiului. Supunînd unei temeini
ce analize această latură a ac
tivității de producție, s-a a- 
preciat că nerealizarea acestui 
important indicator de plan 
are la origine cauze care pot 
fi înlăturate prin mobilizarea 
mai eficientă a forțelor pro
prii și a resurselor locale. Ne- 
folosirea la întreaga capacitate 
a fronturilor de lucru și a uti
lajelor din dotare se datoreș- 
te în mare parte deficiențelor 
existente în organizarea pro
ducției și a muncii, plasării 
ncraționale a forței de muncă, 
aprovizionării tehnico-materi- 
ale necorespunzătoare a mul
tor brigăzi de mineri, exploa
tării și întreținerii neșatisfă- 
cătoare a utilajelor și a unor 
căi de acces, gradului încă 
scăzut de utilizare a fondului 
de timp. Subliniind necesita
tea fructificării din plin a po
sibilităților în ce privește pu
nerea în valoare a importan
telor rezerve de creștere a 
productivității muncii existen
te în fiecare abataj, în fiecare 
exploatare minieră, dezbateri
le au accentuat asupra cerin
ței ca organizațiile de partid 
să acționeze mai ferm pentru 
mobilizarea tuturor factorilor 
la întărirea disciplinei șiordi- 
nei în rîndul întregii mase a 
salariaților. 
ție se cere, 
jugate mai 
ganizațiilor 
conducerilor exploatărilor, or
ganizațiilor de sindicat și 
U.T.C. pentru .utilizarea mai 
deplină a fondului de timp, 
pentru îmbunătățirea indice
lui de frecvență, pentru redu
cerea absențelor de la lucru.

In această direc- 
acum, să fie con- 
bine acțiunile or- 
de partid cu ale

C. MAGDALIN

DE ZIUA AVIAȚIEI

Imbunătațirea continuă 
raportului dintrft muncitorii 
direct productivi și persona
lul de regie este una din căi
le pe care se asigură utiliza
rea cu maximum de eficiență 
a forței de muncă și, prin a- 
ceasta. sporirea productivită
ții muncii in cărbune.

Asupra acestor cerințe au 
fost îndreptate, de mai mult 
timp, preocupările conducerii 
tehnice a minei Vulcan, 
urmare, în luna care a 
cut au 
locurile 
ductive 
tori cu 
profesională. Acțiunea 
tinuă și in această lună fapt 
ce dovedește buna i 
în valorificarea unei 
interne a unității.

Menționăm că, in 
datorită multiplelor 
luate de conducerea 
pe linia îmbunătățirii activi
tății de ansamblu, intre care 
se înscriu în primul rînd cele 
privind utilizarea cu maxi
mum de eficiență a forței de 
muncă și fondului de timp, 
mina Vulcan raportează de
pășirea sarcinilor de plan eu 
peste 500 tone de cărbune la 
zi.

Ca 
tre- 

fost „ciștigațl" pentru 
de muncă direct pro- 
peste 40 de munci- 
o temeinică pregătire 

con

Știința - Minerul Rovinari

in atelierul tinerei secții 
de automatizări a I.U.M. 
Petroșani.

Instantaneul nostru ni-i 
prezintă pe electricianul Be
la Garbai și pe inginerul Ni- 
cușor Vulpe in timpul veri
ficării unui 
complexele 

subteran.

aparat pentru 
mecanizate din

(^ald mi agiți adus primului de. La Qittținii
Duminică dimineața, sute de 

locuitori din comuna Geoagiu, 
oaspeți din întreg judelui Hu
nedoara precum și din alte iu
dele, au participat la adunarea 
populară consacrată sărbătoririi 
Zilei Aviației, pentru a aduce 
uri cald omagiu fiului acestor 
meleaguri, Aurel Vlaicu.

Fostul sat Bintinfi, azi Aurel 
Vlaicu, a îmbrăcat cu acest pri- 
lei haine de sărbătoare. La fes
tivități au fost prezenfi tovară
șii NICOLAE ANDRONACHE,

șei de secție la Comitetul. jude
țean Hunedoara al P.C.R., PE
TRU STOICAN, președintele 
Comitetului județean pentru 
cultură și educa/ie socialistă, 
PETRU BOTA, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean, gene
ralul de aviafie PUIU DUMI
TRU, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, pilofi din aviația civilă, 
militară și utilitară, pionieri și 
școlari.

La monumentul Aurel Vlai- 
cu situat în curtea casei părin
tești la care au iăcut de gardă 
militari, tineri și pionieri, în a- 
cordurile „Marșului lui . Aurel 
Vlaicu" au fost depuse coroane 
și buchete de flori din partea 
Comitetului județean de partid 
și Consiliului popular județean, 
a Ministerului Apărării Națio
nale, comitetului comunal de 
partid Geoagiu, Comitetului ju
dețean Hunedoara al U.T.C. și 
întreprinderii chimice din O-

răștie, din partea unui mare nu
măr de pionieri. Asistenta a 
păstrat apoi un moment de re
culegere în memoria celui care 
prin inventivitatea și curajul 
său a făcut cunoscute lumii ge
niul și talentul poporului ro
mân.

Recitalul de cîntece și ver
suri patriotice desfășurat în 
fata monumentului a fost o do
vadă de prefuire adusă astăzi e- 
roului aripilor românești, moș
tenirii lăsate de înaintași, reali
zărilor obținute de poporul nos
tru pe calea construirii socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

In marea sală a căminului 
cultural din localitate, plină 
pînă la refuz, după ce AUREL 
ZAHARIA, vicepreședinte al 
comitetului executiv al consi
liului popular comunal Geoa
giu, în numele locuitorilor co
munei'a salutat pe cei prezenfi 
la festivități, generalul de a- 
viafie Puiu Dumitru, pilot cla
sa I în cuvinte emoționante 
a evocat figura luminoasă a 
celui care a fost aviatorul ro
mân Aurel Vlaicu, viata șl ac
tivitatea sa pusă în slujba ști
inței românești și a făcut de a- 
semenea referiri la preocupări
le si succesele actuale ale lu
crătorilor din aeronautica ro
mânească.

în încheierea manifestărilor, 
a urmat un amplu spectacol 
festiv la care și-au adus contri
buția formațiile artistice ate 
casei de Cultură din Orăștie. 
căminele culturale Geoagiu, 
Romos și Renghet și ansamblul 
folcloric a! Casei de cultură 
din Hunedoara.

■Lună a bilanțurilor școlare, 
iunie a înscris în calendarul ei 
și sărbătorirea pionierilor, a 
celor 12 000-de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor din 
Valea Jiului. înainte de a in
tra în vacanfă, în festivitățile 
organizate In fiecare școală ei 
au raportat asupra felului 
cum s-au achitat de principa
la îndatorire — învățătura.

In locul ghiozdanelor și 
servietelor, duminică dimi
neața pionierii și școlarii, ln- 
soțifi de părinți, purtau în 
mîini buchete cu flori. Garoa
fele, crinii, trandafirii, luind 
locul cărților, au fost oferite^ 
profesorilor și învățătorilor

ca un gest de recunoștinței 
menit să răsplătească un e- 
fort desfășurat de-a lungul ți
nui an școlar, în care mii de 
tineri învață să pătrundă cu 
siguranță în tainele culturii 
și științei. In sălile de festivi
tăți sau pe estradele amena
jate în proximitatea școlilor 
au avut loc fremătătoare și 
pline de tensiune festivități 
de premiere care continuă o 
îndelungată tradifie a școlii 
românești de a stimula dra
gostea și interesul pentru în
vățătură. Am văzut părinți ca- 
re-și priveau copiii cu o nedi
simulată mindrie, fericiți să 
vadă că după un an de griji,

din partea școlii dar și a fa
miliei, eforturilor li s-a răs
puns prin note bune.

Premierea interesului pen
tru învățătură este un eveni
ment în via/a elevului și a 
școlii, e un moment memora
bil care se confundă cu un a- 
flux de flori și bucurie — în
cepe vacanfa.

Adunările pionierești so
lemne consacrate „Zilei pio
nierului" -au fost momentul al 
doilea al acestei duminici de 
mijloc de iunie. La a 24-a a- 
niversare a organizației, co
piii și educatorii lor și-au a- 
mintit cuvintele tovarășului

Nicolae Ceaușescu adresate 
la a doua Conferință Naționa
lă a Organiza/iei pionierilor : 
„Înaintea voastră se deschid 
larg porțile viitorului, socie
tatea socialistă vă asigură tu
turor posibilități nelimitate de 
afirmare a talentului, a capa
cităților de îndeplinire a ce
lor mai îndrăznețe visuri. 
Pentru a beneficia din plin de 
aceste condifii trebuie să în- 
văfati, să munciți, să vă pre
gătiți cu seriozitate, cu per
severentă, cu înaltă răspun
dere". Talentul, priceperile și

(Continuare In pag. a 3-a)
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Festivitate I
Intr-un cadru deosebit, de 

sugestiv, concomitent cu 
înmînarea premiilor de 
sfîrșit de an școlar, dumi
nică dimineața, la orale 9, 
s-au acordat la școlile ge
nerale nr. 1 și nr. 5 din Pe- 
trila înalte distincții pio
nierești unităților, detașa
mentelor și pionierilor 
fruntași care au avut meri
te deosebite in activitatea 
de organizație.

Tovarășa Viorica Rișcu- 
țea, vicepreședintă a Consi
liului județean al Organi
zației pionierilor a adre
sat . calde felicitări pionie
rilor cu ocazia acordării 
acestor distincții și le-a a- 
dus ui-ări de noi succese în 
activitatea din rîndurile or
ganizației pionierești.

Festivitățile au luat sfîr
șit cu un frumos program 
artistic dat de formațiile 
artistice ale celor două 
șepli.

La Școala generală nr. 1 din Petrlla pionierii asistă cu emoție,.. Ia laminarea distinc
țiilor pionierești. Zi solemnă din viața lor de organizație.
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LA ÎNCEPUT DE SEZON ESTIVAL

feminin

candidate

Turneul finale-

MARCAJELE

A.S.A. Tg. Mureș 1 -1
Sub nivelul

așteptărilor I

ii 
deosebit, deoa- 
cuprlnde mase 
să se recreeze 
cadru natural,la titlu

a 
a

Constructorul București 
puncte.

După întrecerile celei de 
doua manșe, Jiul Petrila
acumulat 6 puncte (9840 po
pice doborîte), urcînd pe lo
cul 4 în clasam ant.

acest context, cînd 
va fi practicat de 

mulțl „neconsacrați", 
actual de marcaje 

departe nu satisface

colț de țară un ade- 
„E1 Dorado" al turls- 
montan. Cabane așeza- 
capătul unor trasee de

acestor 
montane în perime- 

Văii Jî-

de popice

...Cîteva răspunsuri au 
date. Foarte concis. Elocvent. 
Nu mai avem nedumeriri. Au 
dispărut semnele de întrebare. 
La-a șters pe toate penultima 
etapă. A 28-a. Penultima „run
dă" a unui campionat care, în 
faza sa ultimă, a reținut încor
dată atenția iubitorilor sportu
lui cu... gărgărița buclucașă, a 
adus clarificările așteptate. 
Știm acum, aproape sigur, cine 

a reprezenta soccerul româ
nesc în „Cupa campionilor 
uropeni", cunoaștem pe cele 
două teamuri care vor lua, în- 
cepînd din toamnă, drumul 
greu al B-ului.

Craiovenii lui Cernăianu, nu
mai în cazul unui „fiasco" aca
să, cu C.F.R. Cluj, coroborat cu 
o victorie a lui Dinamo pe lito
ral, mai pot pierde titlul su
prem. E greu de acceptat o a- 
semenea ipoteză. Ambiția, dă
ruirea totală, își vor spune răs
picat cuvîntul și, după 9 ani de 
existență în A, echipa din Bă
nie va intra în posesia mult- 
rîvnitului titlu. Dinamo, deși 
nu are valoarea echipei craio- 
vehe — și acest lucru poate să-l 
recunoască oricine — și-a dimi
nuat Ia maximum șansele, du
minică, nereușind să treacă de 
echipa lui Dembrovschi. Păcat 1

Păcat că altfel... puricii inimilor 
de suporteri ar fi continuat să 

ne chinuie. Și nu-i deloc neplă
cut 1

La subsolul clasamentului, 
cele „două" vechi candidate la 
retrogradare, deși s-au strădu
it, nu au reușit să facă un salt 
de ultimă instanță, salvator. A 
trium/at apărarea cinstită 
șanselor, atît în meciul de 1 
Brașov (Steagul roșu — „U 
Cluj) cît și în cel de la Cluj 
(C.F.R. — Sportul studențesc). 
Grație „nulului" de la Petro
șani, A.S.A. a ieșit de sub spec
trul retrogradării. V.T.A., cu un 
meci în plus de jucat (chiar da
că acesta e în compania posibili
lor campioni), va rămîne în di
vizie...

Dar, cine știe ? In fotbalul 
nostru, uneori parcă totuși se 
mai întîmplă și... „minuni". Nu 
credem în ele. Nu excludem în
să, din capul locului surprizele. 
Le așteptăm. Dar, nu vor mai 
veni... Răspunsurile au fost da
te. Concis. Elocvent. Semnele 
de întrebare — cele mari — ău 
dispărut. Duminică, după con
sumarea celor două restanțe 
(Dinamo — C.F.R. Cluj șiU.T.A. 
— „U“ Craiova) vom intra în 
vacanță. Toți. Fotbaliști, antre
nori, arbitri și... spectatori.

La Mangalia Nord, se află 
în plină desfășurare între
cerile turneului final al cam
pionatului național de popi
ce — masculin și
(cîte șase echipe). Principa
lele 
sînt echipele Rapid Bucu
rești (feminin) și Constructo-

campionatului
național

Galați (masculin), care 
obținut rezultate conclu

dente.
In clasamentul întrecerii 

masculine, după prima man
șă, situația se prezintă în fe
lul următor : 1) Constructo
rul Galați 8 puncte ; 2) Vo
ința Cluj 6 puncte ; 3) Rapid 
București 5 puncte ; 4) Voin
ța Tg. Mureș 3 puncte ; 5)
Jiul Petrila 3 puncte; 6)

2

Una dintre ramurile sportive 
care permite îmbinarea uti
lului cu plăcutul, într-o ar
monie fericită, și care poate 
cuprinde mase largi de par
ticipant!. de diferite vîrste 
și de... ambele sexe, este tu
rismul. Condițiile geografice 
deosebit de favorabile din 
Împrejurimile localităților 
Văii Jiului fac din acest mi
nunat 
vărat 
mulul 
te la 
o inegalabilă frumusețe asi
gură practicarea acestui sport 
în orice anotimp, în cele do
uă masive muntoase care ne 
împrejmuiesc: Parîngul și 
Retezatul.

Amatorii de drumeții mon
tane găsesc, la capătul Itine- 
rariilor sau pe parcursul a- 
cestora, cabane unde pot 
să-și refacă energiile nece
sare la pornirea pe alte și 
alte poteci în inima masive
lor muntoase. Misiunea „am
fitrionilor" în ale turismu
lui nu poate să se rezume 
numai la atît. Legătura lor 
cu turismul începe din clipa 
în care acesta a făcut primul 
pas pe poteca pe care-a re
perat primul marcaj turistic. 
O mină invizibilă, un adevă
rat fir al Ariadnei, este che
mat să călăuzească pașii dru
meților spre ținta finală...

Care este starea
„faruri 
trui turistic aferent 
ului ? Iată mobilul rîndurilor 
care urmează.

Toate traseele turistice 
principale din munții Paring,

Vîlcan și Retezat șînt marca
te, de multă vreme, unele 
chiar de 35-40 de ani. Siste
mul folosit este acela al 
semnelor convenționale vop
site pe trunchiurile copacilor 
sau pe indicatoare metalice 
implantate in sol. Prin bună
voința întreprinderilor turis
tice și participarea voluntară 
a entuziaștilor cărărilor bătu
te mai mult sau mai • puțin, 
aceste marcaje au fost refă
cute (revopsite) periodic, une
le trasee mai dificile, din 
masivul Retezat, de pildă.

Sîntem nevoiți acum, în fi
nal de stagiune fotbalistică — 
cînd, de obicei, celor ce-au 
urmărit pe parcursul unui în
treg campionat, cu sufletul la 
gură, „um se zice, evoluția fa- 
vorițilu. lor, le face o deose
bită plăcere să asiste la un 
meci de încununare a efortu
rilor colective pentru o bună 
repre. entare a orașului în în
trecerea celor mai buni din
tre cei mai buni — să consem
năm, fără nici o plăcere, „fil
mul" unui mori desfășurat sub 
nivelul oricăror așteptări. 
E adevârat,‘eram ferrh con
vinși că A.S.A. va „trage cu 
dinții" pentru un rezultat fa
vorabil la Petroșani. Dar, la 
fel de adevărat e și faptul că în 
condițiile unej înfrîngeri în fața 
Jiului, echipei din Tg. Mureș 
nu i s-ar fi retezat la maximum 
șansele de supraviețuire în A. 
rămînînd ca ultimul meci, cu 
Petrolul, să clarifice „apele". 
Echipa lui Tiberiu Bone, de alt
fel, a intrat în Oren fără cîțiva 
titulari, (Varadi, Boldni, Naghi, 
Hajnal, Lucaci), intenția de 
a-i „păstra" pe cei de pe ban
ca rezervelor pentru „marea 
bătălie" de mîine fiind vădită. 
Se subînțelege faptul cu nu 
puneau (măcqr la suprafață !) 
prea mare accent pe punctul 
(sau punctele) potențiale de 
la Petroșani...

In condițiile, deci, unui meci 
ultim pe teren propriu — în 
care echipa Jiul trebuia să a- 
rate tot ce... a învățat în plus 
în acest campionat, să-și do
vedească notențele, disponibi
litățile de care e capabilă, în 
limitele deplinei sportivități, 
să joace constructiv, ofensiv, 
cu multă ambiție — teamul 
lui Ștefan Coiduin a abordat 
partida cu dezinvoltură, cu con
vingere, așa cum așteptau totj 
suporterii săi să evolueze. Să 
ne amintim: prima jumătate 
de oră a meciului aparține ca
tegoric. în ce privește domina
rea teritorială, Jiului. Asis
tăm la două lovituri libere di
recte în crea imn careului lui 
Nagel, rămase fără rezultat, la 
un șut violent al lui Cotor
mani, la o fază bine construi
tă, pe ruta Cotormani — 
Mulțescu — Rozsnai, o- 
cazia de a deschide scorul 
fiind ratată de ultimul (min 
14). la o bîlbîialâ a apărării 
oaspeților, de care Szabados 
și Rozsnai nu știu să profite 
(min. 22), la o „bombă" din 
cădere a lui Cotormani și la 
foarte multe semnalări de of
said ale tușjerului... Jocul Jiu
lui însă poartă, clar, pecetea 
haosului, toate acțiunile a- 
proape sînt incorecte, angajă
rile de ultima instanță, care 
ar fi putut să se soldeze cu

goluri sînt anemice. Ca la 
sfîrșit de sezon ! „Baricada" 
oaspeților, în tot acest timp, 
funcționează fără greșeală iar 
cantraatacurile lui Caniaro și 
Mureșan sînt... supărător de 
periculoase. In plină domina
re a Jiului „cade" golul 
A.S.A.-ei. In min. 29, Gruber, 
la debutul său în echipă, e 
denășit inadmisibil de ușor de 
către Mureșan, acesta, cu și
retenia care-1 definește, trece 
și de Tonca, pasează și Sultă
noiu reia în plasă, de aproa
pe. 1—0 pentru A.S.A. în po
fida Cursului jocului care, cd 
mici excepții, nu avusese 
decît o singură direcție... Jiul 
reîncape șarja atacurilor. In 
min. 33, Mulțescu șutează în 
bară, în min. 36, Stan trece 
de doi adversari, dar Rozsnai 
e din nou al... doilea la min
ge și cam atît. O caracterizare 
succintă a primei reprize: 
joc avîntat, ofensiv dar com
pletamente debusolat din par
tea Jiului, o apărare la înăl
țime în „tabăra" oaspeților.

In a doua repriză, Jiul pres
tează poate cel mai slab joc 
al său din actualul campionat 
la Petroșani. Evoluează mai 
mult decît șters, aproape toți 
componenții echipei. Și asta 
pe fondul unei dominări din 
ce în ce mai categorice. E foar
te adevărat că în viața orică
rei echipe de fotbal există și 
zile foarte „slabe", totuși să-ți 
menții adversarul într-un pre
sing permanent și să nu reu
șești să-i „deteriorezi" cerbicia, 
asta nu denotă decît că, la ora 
actuală, Jiul are nevoie, dar o 
nevoie imperioasă, de „spăr
gători de lacăte", calificați, de 
înaintași ambițioși, care să-și 
respecte numele, să lupte pînă 
la dăruire pentru culorile clu
bului. Or, în această parte a 
meciului în această partidă, 
Rozsnai, Szabados și Stan nu 
au dovedit absolut deloc că 
pot fi considerați atacanți de 
valoare. Refuzăm să acceptăm 
insinuările publicului, admo
nestarea permanentă a aces
tuia însă la adresa fotbaliști
lor localnici trebuie luată ca 
atare : așteptam să vedem o 
partidă de fotbal pur, curată, 
frumoasă, ca din partea a do
uă
ră 
de 
ale 
tat
velul tehnlco-spectacular ce
rut... Ultima jumătate de oră, 
la fel ca și prima, se desfășoa
ră doar în jumătatea de teren a 
oaspeților, fotbaliștii Jiului 
trec pe lîngă nenumărate oca
zii de a egala și o fac totuși

echipe ieșite, într-o măsu- 
mai mare sau mai mică, 
sub... razele incandescente 
retrogradării și-am asis
ta un meci anost, sub ni-

Fotbal, divizia A

Rezultate tehnice
DINAMO BUCUREȘTI — S. C. BACAU 
C. F. R. CLUJ — SPORTUL STUDENȚESC 
C. S. M. REȘIȚA — F. C. CONSTANȚA 
F. C. PETROLUL — STEAUA BUCUREȘTI 
RAPID BUCUREȘTI — F. C. ARGEȘ 
JIUL — A.' S. A. TG. MUREȘ
STEAGUL ROȘU — „U“ CLUJ
U.T.A. — „U" CRAIOVA

2—2
0—0
1—2
0—0
0—1
1—1
2—1 

(amînat)

CLASAMENTUL
1) „U“ Craiova 28 14 9 5 50—33 37
2) Dinamo 28 15 5 8 46—32 35
3) F. C. Argeș 29 13 7 9 43—28 33
4) C. F. R. Cluj 28 11 11 6 31—25 33
5) S. C. Bacău 29 12 8 9 34—34 32
6) Steaua 29 9 12 8 35—29 30
7) Steagul roșu 29 11 7 11 38—23 29
8) F. Constanta 29 10 8 11 35—33 28
9) Jiul 29 11 6 12 37—41 28

10) F. C. Petrolul 29 9 10 10 21—30 28
11) Rapid 29 7 12 10 28—27 26
12) C. S. M. Reșița 29 8 10 11 34—38 26
13) U.T.A. 28 7 11 10 32—36 25
14) A.S.A. 29 11 3 15 35—46 25
15) Sportul studențesc 29 5 13 11 30—49 23
16) ,,U“ Cluj 29 7 8 14 25—50 22

Ultima etapă (mîine)
A. S. A. — Petrolul ; „U“ Craiova — C. F. R. Cluj;

S, C. Bacău — Rapid ; F. C. Constanța — Dinamo ; Steaua 
— Steagul roșu ; Sportul studențesc — Jiul; „U“ Cluj 
U.T.A.: F. C. Argeș — C. S. M. Reșița.

k

T I R

Etapa județeană a 
Cupei României"

Duminică, poligonul din 
Petroșani a găzduit etapa ju
dețeană a „Cupei României" 
Ia tir (armă sport), la care au 
participat trăgători, din .aso
ciațiile sportive Energia Pa
roșeni, Energia și Voința, 
ambele din Deva.

De fapt, concursul organi
zat pe poligonul din Petro
șani a constituit și primul... 
antrenament al participanți- 
lor, întrucât lipsa celor nece
sare exarsării se face din ce 
în ce mai mult simțită în rîn- 
dul asociațiilor sportive cu 
secții de tir existente în Va
lea Jiului (Constructorul mi
ner Petroșani. Jiul Petrila și 
Energia Paroșeni). Nu știm 
dacă această situație va putea 
fi rezolvată de asociațiile 
sportive amintite, considerăm 
însă că șf sprijinul comisiei 
județene de tir ar putea fi

mai consistent.
îmbucurător a fost totuși 

faptul că deși s-au întrecut 
în condiții vitrege, la care a 
mai contribuit și vremea de
loc favorabilă, concurenții 
s-au străduit să demonstreze 
că n-au uitat elementele de 
bază cerute de concurs șl, ca 
atare, au și realizat punctaje 
mulțumitoare. Iată-i pe cîști- 
gătorii concursului, la proba 
de 3 x 10 focuri: junioare : 
Melentina Ilașcu —201 punc
te (Energia Paroșeni); seni
oare : Maria Hlopețchi — 232 
puncte (Voința Deva) ; seni
ori : Doru Pavelonesc — 239 
puncte (Energia Paroșeni). 
S-au mai evidențiat: LIviu 
Aron cu 225 puncte și Gheor
ghe Sintinică cu 227 puncte, 
ambii de la Energia Deva.

S. BÂLOI

fiind neglijate totalmente în 
ultima vreme. Spre exempli
ficare, arătăm că din cauza 
deteriorării marcajelor trase
ul. de o rară frumusețe din 
Retezat, pornind de Ia caba
na Gura Apei prin punctul 
denumit Crucea Trăznitului, 
spre lacul Bucura nu poate 
îi parcurs numai de către a- 
ceia care cunosc „pe dinafa
ră" traseul.

Anul trecut. în urma unei 
acțiuni voluntare, un grup de 
elevi de la cîteva școli qene- 
rale din Lupeni, ajutați de 
un grup de studenți de Ia 
I.M.P., au revopsit marcajele 
pe traseul: orașul Lupeni — 
vîrful Straja, gest demn de 
urmat de către cît mai mulțl 
elevi și studenți și pe cele
lalte trasee în timpul vacan
ței care se apropie.

Trecînd peste faptul că re
vista „România 
a lansat. încă de 
tul apariției sale, 
pentru tineretul 
scopul mobilizării 
rlf acestuia Ia 
marcării traseelor noi șî re
facerii marcajelor pe cele e- 
xistente, tineretul Văii Jiului 
este chemat. în primul rînd, 
să realizeze acest lucru în 
cadrul unor vacanțe organi- 
zaîe, îmbinînd plăcerea dru
meției cu aceea a necesității 
valorificării sub aspect turis
tic a minunatului nostru pei
saj montan.

pitorească" 
Ia începu- 
concursuri 
școlar în 
și stimulă- 

participarea

In spiritul recentelor 
cumente de partid privind 
revitalizarea activității spor
tive de masă, turismului 
revine un rol 
rece el poate 
largi dornice 
în tonifiantul 
să refacă și să stimuleze tot 
in acest cadru potențialul de 
muncă și de sănătate.
Or, în 

turismul 
tot mai 
sistemul 
nici pe 
cerințele practicării turismu
lui modern la nivel de masă. 
In acest sens, marcajele au 
menirea nu numai să arate 
drumul de parcurs, ci să o- 
fere și o serie de informații 
utile turismului, făcînd în 
același timp și o propagandă 
turistică educativă. Trebuie 
să arătăm că, pe lîngă sem
nele obișnuite, traseeie noas
tre trebuie să fie presărate 
cu indicatoare (dacă e posi
bil, redactate în două, trei 
limbi de circulație internați
onală) de timp, pentru par
curgerea distanțelor, timpi 
normați cu simț de răspunde
re față de starea de obosea
lă a celui care a parcurs o 
bună parte din traseul res
pectiv, cu indicatoare exacte, 
cu menționarea distanței sau 
a timpului necesar de par
curs pînă Ia cea mai apropi
ată sursă de apă, în, locurile 
cu penurie de acest tămădui
tor al drumeților. Pentru in
formarea turiștilor pe vîrfu- 
rile șt pe marginea lacuri
lor mai cunoscute trebuie a- 
șezate plăci. într-o variantă 
ca să reziste Ia intemperii, 
cu denumirea și altitudinea, 
punctului geografic respectiv.

In vederea preîntîmpinării 
poluării mediului turistic, es
te imperios necesar să se 
indice. Ia distanța corespun
zătoare, locurile destinate 
depozitării rămășițelor ali
mentare și a ambalajelor ră
mase de prisos, să se monte
ze indicatoare pe malurile la
curilor care să interzică sub 
mențiunea de contravenție a- 
runcarea corpurilor și mate
rialelor străine în lacurile 
glaciare, perle ale falnicilor 
noștri munți.

O preocupare competentă 
din partea iillalel din Petro
șani a Oficiului județean de 
turism, conjugată cu entuzi
asmul miilor de tineri din 
Vale care îndrăgesc munții, 
drumețiile, poate și trebuie 
să materializeze, încă în a- 
ceastă vară, un început care 
să ridice, sub acest aspect, 
turismul montan local. Ia 
xigențele zilelor noastre 
la nivelul celui existent 
masivele Cibin și Făgăraș, 
pildă.

e-
Șî 
în 
de

Tibertu JIANU

RUGBI,
divizia

națională A
♦

Penultima etapă a campionatului na
țional de rugbi, divizia A, nu a adus mo
dificări esențiale în clasament. Sportul 
studențesc (echipa lui Theodor Rădulescu) 
a întrecut net pe C.S.M. Suceava cu scorul 
de 69-9. O „lecție" severă pentru suceveni, 
la părăsirea diviziei!

La București, pe terenul din „Parcul co
pilului", Știința Petroșani (în tentativa 
de a ocupa locul 3 în clasament) a evo-

luat neconcludent, cedînd fără drept de 
apel în fata Griviței roșii cu 12—0.

Iată și celelalte rezultate înregistrate 
duminică: Gloria București — Universi
tatea Timișoara 11-16; C.S.M. Sibiu — 
Steaua București 0-7 ; Farul Constanța — 
Dinamo București 10-6; Politehnica Iași 
— Rulmentul Bîrlad 7-3. In clasament 
conduce Steaua, urmată de „U“ Timișoara 
și Dinamo București.

Trei elemente importante au 
tost consemnate, duminică di
mineața pe 
in partida 
Petroșani 
vinari. In 
mentul emoțional de la începu- 
mi întîlnirii, cînd jucătorilor 
Grizea, Zăvălaș, Bitea, Faur 
Ștefan și Alexandroni li s-au 
inmînat buchete de flori și au 
primit felicitări din partea ca
drelor didactice de la' Insti
tutul de mine, a C.S.U. Știința 
și a foștilor colegi de facultate, 
ca un omagiu pentru ultimul 
lor meci jucat sub culorile clu
bului. Prin absolvirea institutu
lui, acești talentați fotbaliști 
și-au luat... adio de la echipa 
în care au activat atâția ani, 
urmînd ca în noul campionat 
să evolueze la alte asociații 
sportive din țară... Este o des-

stadionul „Jiul", 
dintra Știința 

și Minerul Ro- 
primul rînd, mo-

abia în min. 84 prin Cotor- 
mani (o centrare de pe stingă, 
Stocker se înalță în careu din- 
tr-un „buchet" de jucători și-o . 
pune peste Nagel. Cotormani, 
foarte atent, o împinge în 
plasă!). Și chiar victoria pu
tea fi obținută, în ultimele 
minute, dar efortul egalării a 
fost prea mare, pentru ca să 
mai existe forțe disponibile 
marcării a încă un gol...

Arbitrul
(București) 
rect
JIUL: 
cker,
— Cotormani, Libardi (Naidin)
— Stan, Mulțescu, Rozsnai 
(Urmeș), Szabados ; A.S.A.: 
Nagel — Szdllossy, Kiss, Ispir, 
Czazo — Szekelly, Koler — 
Caniaro, Orza (Naghi), Mure- 
șan, Sultănoiu (Uncheaș);

Gelu Popovici 
a condus co- 

următoarele echipe: 
Ion Gabriel — Sto- 

Tonca, Gruber, Dodu

V. TEODORESCCI

Minerul Rovinari 5-0
părțira de pe urma căreia, în- 
tr-un fel... polul se va resimți 
o perioadă de timp, în formația 
antrenată de prof. Gheorghe I- 
rimie.

Un alt eveniment petrecut 
în meciul Știința — Minerul 
Rovinari a fost scorul de 5—0 
realizat de studenti, prin golu
rile înscrise de Grizea în mi
nutele 28, 34 și 75 și de Ștefan 
în min. 77. De remarcat forma 
deosebit de bună manifestată 
in acest joc de către Grizea ca
re, pe lînqă cele 4 goluri mar
cate, a excelat și prin exacuți- 
ile sale tehnice de o rară fine
țe, fapt pentru care a fost 
plaudat la scenă deschisă 
către numeroșii spectatori 
zenți în tribune. Același 
zaa avea să fie aplaudat la 
șitul meciului pentru faptul, la 
fel de emotionant, de a preda...

a- 
de 

pre- 
Gri- 
sfîr-

banderola de căpitan al echipei 
Știința, tînărului său coechi
pier Burnete.

Prin victoria la scor obținută 
duminică, formația Știința s-a 
clasat, la încheierea campiona
tului, pe un meritat loc patru 
în clasamentul seriei a Vil-a. 
Este o performanță pentru care 
elevii prof. Gheorghe Irimie 
merită sincere felicitări.

Arbitrul Lixandru Cosiea din 
Sibiu a condus următoarele e- 
chipe : Știința : Bogheanu 
Nădășan, Zăvălaș, Rusu, Bur
nete — Grizea, Bitea — David, 
Ștefan, Faur, Alexandroni. 
Minerul : Bădici. Simionascu, 
Tecu, Pinoșanu, 
Cojocaru, Rusu, 
(Agiu), Moalfă.

Lupaș, Cara, 
Vlăduț, Păuna

C. MATEESCU

I
I

I
I
I
I

Nu știu de ce dar simt o 
plăcere deosebită să mă aflu 
in compania, măcar pentru 
cîteva minute, a unor foste 
glorii ale fotbalului românesc. 
Au acestea, într-o măsură a- 
tît de mare, facultatea de a 

jăratecul amintirilor, 
ca in vîlvătaia entlizi- 
unui monolog cuceri
ți se lumineze cîteva

răscoli 
pentru 
astă a 
tor să 
„pagini" de mare incantație 
ale trecutului sportului nos
tru, incit pur și simplu fina
lul discuției te găsește parcă 
într-o stare de-a dreptul de
concertantă — amestec de 
vis și nostalgii.

...Nu l-am văzut niciodată 
jucînd pe marele fotbalist 
RUDOLF COTORMANI, „fa
chirul"' Ripensiei de altădată, 
unui dintre stăpînii absoluți 
ai arenelor noastre între cele 
două războaie mondiale. Re
gret că... încă nu existam pe 
atunci 1 Am ținut însă — în 
trecere prin Timișoara, acest 
leagăn viguros al fotbalului 
românesc, care a implantat în 
nemurire nume ilustre ale ba
lonului rotund ca Bindea, Do- 
bay, Biirger, Beke, Deheleanu, 
Ciolac, Pavlovici ș.a. — să 
stau cîteva minute de vorbă 
cu „fachirul". Nu l-am aflat 
cu prea multă greutate. Dis
cuția s-a înfiripat firesc, ra
pid.

— Povestiți-mi, succint, în
ceputurile dumneavoastră fot
balistice, cu raportări directe 
la condițiile de afirmare în 
sport ale unui tînăr, talentat 
să-i zicem, în trecut și astăzi.

— In Timișoara, la vlrsta 
de vreo 10 ani, cînd eu am in
trat la juniorii „Fortunei", du
pă Cîteva zeci de mii de ore 
de fotbal pe maidan, nu exista 
copil să nu fi auzit de fotbal 
in toate cartierele, pe toate 
coclaurile; arenele — dumi
nica — gemeau de adevărate 
„maratoane" fotbalistice, de 
dimineața pînă seara. Era o

atmosferă generală tare pro
pice fotbalului. Copiii insă nu 
îndrăgeau exclusiv acest tî- 
năr „sport englezesc". Cîmpu- 
rile cu scaieți ale Mehalei 
ne-au fost și... minunate piste 
de atletism. Alternam „repri- 
zele“de fotbal cu cele atleti
ce, alergări, sărituri... Existau, 
prin 1926, pare-mi-se, în 
mișoara doar 6 terenuri 
fotbal omologate pentru

Ti
de 

me-

organizează atîtea competiții, 
Incit să-i ții mereu in activi
tate, să-i dezvolți ? Nu prea. 
Terenuri, la îndemîna lor ori- 
cînd, nu prea au. Noi aveam 

■ maidanele de unde nu ne sco
tea nimeni. Nu credeți că e 
un aspect al problemei care 
merită... meditații ?

— Fără îndoială. Așa e ! Cî- 
teva cuvinte, acum, despre 
„Chinezul" și „Ripensia", tot

a- 
a 

cu 
cu

De vorbă cu

„Fachirul'7 Ripensiei
de altădată

duri. Și se disputau șapte 
campionate distincte de se
niori, juniori, pe categorii, 
cupe.. Era criticat vehement 
faptul în sine, în ziarele vre
mii, că unde o să ajungem cu 
doar atît de puține stadioane ! 
E ceva! Calea de afirmare e- 
ra lungă și foarte grea, dură. 
Jucam, la 14 ani, titular la se
niorii „Fortunei", în catego
ria a Il-a și lucram de dimi
neața pînă seara la un garaj, 
ca ucenic, cu o pauză de-o o- 
ră, la prînz. In cinci minute 
mîncam și 55 de minute — 
fotbal. In meserie, am ajuns 
repede calfă, în fotbal de-abia 
după 18 ani, cînd am ajuns ia' 
„Chinezul". Azi, toate 
sînt deschise celor ce 
se afirme. E bine. Și 
prea repede ajung în 
A fotbaliști cu puține 
fotbal „în picioare".
Și încă ceva. Avem terenuri 
multe acuma, stadioane, clu
buri, asociații. Pătrund însă pe 
porțile acestora toți copiii ca
re îndrăgesc fotbalul, spor
tul în genere ? Nu. Nici ju
mătate. Ce fac ceilalți? Li se

porțile 
vor să 
totuși 

divizia 
ore de| 

De ce ?

în comparație cu... fruntașele 
fotbalului românesc de azi.

— In primul rînd că perfor
manța „Chinezului", de șase 
ori consecutiv campioană a 
tării, e unică. Doar Dinamo 
București, în anii săi cei mai 
buni, s-a apropiat oarecum de 
inegalata performanță a „Chi
nezului" — cînd a luat campi
onatul de patru ori consecu
tiv. Ripensia Timișoara, în 
prima sa „tinerețe", era de de
parte cel mai bun team fotba
listic din România. Aproape 
toți jucătorii gloriosului „Chi
nez" șl ai Ripensiei au făcut 
parte din reprezentativa țării. 
Intr-o perioadă, rețineți, cînd 
„naționala" dacă juca 3-4 me
ciuri pe an I Nume ca Tănzer, 
Vogi, Toth — Bedo, R. Wet
ter, de la „Chinezul", sau 
Bindea, Dobay, Schwartz, 
Ciolac, Pavlovici, Deheleanu, 
Morawetz (și... Cotormani — 
n.n.) de la Ripensia erau cu
noscute și de temut în întrea
ga Europă. Azi, e adevărat, 
fotbalul a prins rădăcini adinei 
pe toate meridianele globului. 
Afirmarea pe plan internațio
nal decurge mai greu. Și to-

tuși, în aceste condiții, pen
tru că avem o bună tradiție, 
fotbalul românesc a ajuns să 
fie bine cotat în lume. In spe
cial după „mondialele" din 
Mexic. A fost o mare perfor
manță 1 Am avut și încă 
vem o bună reprezentativă 
țării. Mi-a plăcut meciul 
R.D.G.-ul, pentru dăruirea
care și-au apărat șansele fot
baliștii noștri. Numai lucind 
astfel putem ajunge sus, cit 
mai sus. Echipe de club însă, 
care să facă furori pe'ste ho
tare nu prea avem. Nu știu 
de ce. Deși există și azi fotba
liști mari. Din fotbalul româ
nesc postbelic, mi-au plăcut 
cel mai mult : Petschowschi, 
un jucător cu calități excepți
onale, Ozon, un mare talent, 
Apolzan, un stoper care dacă 
ar fi evoluat pe timpul meu 
cred că aș fi jucat cu o ambi
ție dublă să nu mă.. depă
șească, Dembrovschi, un foar
te fin fotbalist, Sătmâreanu, 
Dinu. Cel mai bun, momentan, 
e Dumitru. Despre ceilalți ce 
să spun ? Apreciez talentul 
lui Răducanu, Dumitrache 
cînd e, cînd nu e, nu știi ce 
să crezi, iar despre Dobrin — 
care are „păcatul" meu 
prima tinerețe, driblingul ca 
frînă a jocului — nu pot să 
spun decît că ar putea, dacă 
ar dori, să fie un fotbalist de 
talie mondială...

— Ce părere aveți despre... 
Jiul Petroșani ?

— O echipă cu o mină de 
jucători dotați, chiar bine do
tați, care practică un fotbal o- 
fensiv. Asta e bine ! Nu exis
tă însă, cred eu, în sinul aces
tei echipe o ambiție pe măsu
ra posibilităților, a calităților 
jucătorilor. Prea putini fotba
liști există azi, de altiel, în 
România care să dea totul, 
dar absolut totul, în teren, 
spre binele echipei lor, spre 
a 11 din ce în ce mai buni..

Dan RAREȘ

din

I
I
I
I
I

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
— întâlnirea amicală de gim
nastică dintre selecționatele 
masculine ale României și Un
gariei s-a încheiat cu întrece
rile specials pe aparate. Gim
nastul român Dan Grecu, îa- 
vingător la individual compus 
s-a remarcat din nou, clasîn- 
du-se pe primul loc la inele — 
19,15 puncte, sărituri 18,37 
puncte, și pe locul doi Ia sol - 
18,25 puncte, bară fixă —- 18,25 
puncte, cal cu minere — 18,65 
puncte și paralele — 18,65
puncte. Cu succes a evoluat și 
Constantin Petrescu, situat pe 
locul întîi la bară fixă cu 18.65 
puncte. Dintre qimnaștii tării 
gazdă s-a evidential Zoltan 
Magyar, învingător la sol și la 
cal cu minere.

★

Cea de-a 18-a ediție a com
petiției internaționale cicliste 
..Cupa Voința" va avea loc in
tre 21 și 24 iunie. La starlul 
probei, alături de uni! din're 
cei mai bunj alergători repra- 
zentind cluburile Dinamo Bucu
rești, Steaua, Voința. Olimpia, 
Patrolul și C.S.M. Cluj vor pi - 
ticipa cicliști din R.F. Germani a, 
Ungaria și Polonia. Etapele v r 
avea loc după cum 
21 iunie —- Bacău 
Neamț — Roman 
(144 km); 22 iunie

urmeaz ■:
— Piat a 

— Bacău
,, _ .... - contra-

cronometru individual (30 km| 
și etapa Bacău — Adjud - O- 
rașul Gh. Gheorghiu Dej - 
Bacău (146 km); 23 iunie < 
Bacău —' Moineșli — Cor aa 
nești — Tg. Ocna — Bacău 
(176 km); 24 iunie: circuit pa 
străzile Bacăului (60 km).

(Agerpres)
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0 ĂCIIVIHII PERSEVERENTĂ
(Urmare din pag. 1)

In aceeași ordine de idei se 
impune o preocupare mai de
osebită pentru clarificarea si
tuației fiecărui utilaj, pentru 
introducerea în producție cu 
rezultate maxime a mașinilor 
și instalațiilor existente, ex
perimentarea într-un timp 
mai scurt a noilor utilaje și 
tehnologii de lucru. Se impune 
urmărirea realizării măsurilor 
stabilite la recenta consfătu
ire cu furnizorii de utilaje și 
materiale pentru asigurarea 
tuturor condițiilor de calitate 
impuse de procesul de extrac
ție a cărbunelui în exploatările 
miniere din Valea Jiului, 
acest scop se cere ținerea 
nei legături permanente 
furnizorii și proiectanții 
utilaje, paralel cu luarea 
măsuri de întreținere și 
ploatare corespunzătoare 
cestora. De asemenea, se 
intensificarea preocupării 
tru rezolvarea problemelor de 
dotare, asimilarea unor utila
je perfecționate și adaptate 
condițiilor de zăcâmînt, de an
trenare a tuturor cadrelor teh
nice pentru a-și aduce în mai 
mare măsură aportul la solu
ționarea problemelor ce le ri
dică producția.

Un loc important în analiza 
făcută l-a ocupat transpunerea 
în viață a programelor de mă
suri în domeniul îmbunătățirii 
condițiilor sociale. Asigurarea 
fondurilor pentru construirea 
pînă în anul 1975 a unui nu
măr suplimentar de 1000 a- 
partamente, crearea de condi
ții mai bune în căminele pen
tru nefamiliști, darea în folo
sință a noi spații comerciale 
și asigurarea unei calități co
respunzătoare a meniurilor la 
cantinele minerilor, sporirea 
volumului mărfurilor desfăcu
te prin comerțul de stat către 
populație, îmbunătățirea asis
tenței în domeniul ocrotirii 
sănătății — iată, enumerate 
succint, doar cîteva din îm
bunătățirile survenite în acest 
domeniu, în care se reflectă 
grija deosebită pentru munca 
și traiul minerilor.

Așa cum a rezultat din ana
liza făcută, în aceste domenii 
mai există încă neajunsuri 
care reclamă din partea or
ganizațiilor de partid, consili
ilor populare, organizațiilor 
de sindicat și U.T.C. precum 
și din partea conducerilor u- 
nităților economice — inclu
siv a Centralei cărbunelui — 
o preocupare mai susținută și 
mai responsabilă. Se impune, 
în continuare, urmărirea sis
tematică a îmbunătățirii acti
vității cantinelor și a condi
țiilor de cazare în căminele 
pentru nefamiliști, a unități
lor medico-sanitare, gospodă
rirea mai bună a bazelor 
sportive și de turism.

Ridicarea nivelului general 
al muncii de partid, traducerea 
în viață a obiectivelor și mă
surilor stabilite pe baza sar
cinilor trasate de conducerea 
partidului și statului, îndepli
nirea exemplară a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la întîlnirea cu 
activul de partid al Văii Jiului, 
r eclamă îmbunătățirea în con
tinuare a stilului și metode
lor de muncă ale organelor 
și aparatului de partid, ale 
organizațiilor de masă și ob
ștești, organizarea mai bună 
a muncii pentru aplicarea în 
Viață a hotărîrilor organelor 
superioare și a 
proprii, intensificarea 
ții politico-educative 
dul minerilor. Sînt 
preocupări susținute

In 
u- 
cu 
de 

unor 
ex- 

a a- 
cere 
pen-

hotărîrilor 
activită- 
în rîn- 

necesare 
pentru

Preocupări de vacanță

întărirea simțului răspunderii 
și disciplinei comuniste, care 
să ducă la creșterea rolului 
conducător al fiecărei organi
zații și al fiecărui comunist 
la locul respectiv de muncă.

Luînd cuvîntul, în încheierea 
dezbaterilor, tovarășul Ioa
chim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid, a subliniat răspunde-

organizațiilor 
precum și a

deosebită
Și

organe- 
de 
ce-

rea 
lor 
partid, 
lorlalți factori de conduce
re pe linie de stat, economi
că și obștească de a urmări 
în permanență, sistematic, a- 
plicarea indicațiilor date de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, de conducerea de 
partid în urma vizitei efectu
ate în Valea Jiului.

Ocupîndu-se pe larg de pro
blemele majore ale industriei 
carbonifere din Valea Jiului, 
primul secretar al Comitetului 
județean a insistat asupra ne
cesității unei preocupări deo
sebite pentru luarea celor 
mai corespunzătoare și efici
ente măsuri în vederea înde
plinirii ritmice a planului de 
producție de către fiecare uni
tate minieră și creșterii pro
ductivității muncii la nivelul 
posibilităților existente în 
fiecare abataj, îndeosebi prin 
organizarea mai superioară a 
producției și a muncii care să 
asigure folosirea cît mai de
plină a instalațiilor mecanice, 
utilajelor existente și a fon
dului de timp, extinderea me
canizării tăierii în stratele 
groase, îmbunătățirea tehnolo
giilor de extracție, prevenirea 
avariilor și stagnărilor. In a- 
celași timp, să se asigure în 
fiecare exploatare volumul de 
pregătiri pentru a crea linia 
de front necesară îndeplinirii 
planului de producție în 
perspectivă, precum și o pla
sare cît mai judicioasă a for
ței de muncă. Este de datoria 
fiecărui cadru de conducere, 
de la director pînă la șeful de 
brigadă, să gîndească mai mult 
asupra modului în care coor
donează activitatea colectivu
lui de care răspunde astfel ca 
munca depusă să-și găsească 
o reflectare cît mai directă în 
creșterea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor ma
teriale și obținerea unei efici
ente economice ridicate. In a- 
cest context, o atenție deose
bită trebuie acordată întăririi 
disciplinei de producție ; să 
se manifeste măi multă grijă 
și preocupare pentru noii an
gajați, pentru desfășurarea ac
tivității de producție în cele 
mai bune condiții. Nu e un 
fenomen general — a spus 
vorbitorul — dar mai sînt u- 
nele greutăți, se mai manifes
tă încă unele neajunsuri în 
respectarea tehnologiilor de 
producție, a normelor de pro
tecție a muncii, prezența la 
lucru și altele care influențea
ză negativ nivelul și calitatea 
producției. In acest domeniu, 
al tehnicii securității, să nu 
se admită nici cea mai mică 
încălcare a disciplinei !

Aceste neajunsuri trebuie 
grabnic înlăturate, greutățile 
învinse, în care scop organi
zațiile de partid, toți comu
niștii sînt chemați să-și aducă 
un mai mare aport, să acțione
ze cu mai multă fermitate și 
răspundere pentru a se crea în 
toate sectoarele de producție, 
în toate formațiile de lucru 
condițiile necesare și un cli
mat de muncă entuziastă și 
eficientă.

Atrăgînd atenția asupra 
principalelor sarcini în dome
niul îmbunătățirii condițiilor

de viață ale populației din ba
zinul carbonifer al Văii Jiului, 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid a stăruit 
asupra răspunderilor 
ce revin conducerilor 
țărilor privind buna 
nare a cantinelor și 
lor pentru nefamiliști, 
și a obligațiilor pe care 
au consiliile populare în 
pătură cu satisfacerea cerin
țelor In deservirea populației.

Privind îmbunătățirea acti
vității de partid, tovarășul 
Ioachim Moga a subliniat ne
cesitatea de a se organiza mai 
bine munca pentru materiali
zarea măsurilor înscrise în 
programele existente, de a o- 
rienta și acorda un £jutor mai 
mare 
analizarea competentă a pro
blemelor esențiale, de a le în
druma să intervină prompt, 
să manifeste inițiativă atunci 
cînd în sectorul lor se ridică 
probleme deosebite. Sînt, în 
Valea Jiului, cadre de partid 
bune, comuniști cu experiență, 
competență, pătrunși de un 
înalt simț de răspundere, care 
lucrează în conducerea activi
tății economice, în organizați
ile de sindicat și U.T.C. Să de
terminăm ca aceste cadre să 
se impună mai mult, să fie 
permanent în mijlocul oame
nilor, în mină, pe toate 
schimburile! In același timp 
să ne ocupăm mai mult și 
mai bine de munca de educa
ție, să cuprindem în sfera a- 
eestei munci nu numai mem
brii de partid ci întreaga masă 
de salariați. Printr-o muncă 
de educare mai activă, mai 
eficace și mai cuprinzătoare 
organizațiile de partid să mo
bilizeze întreaga masă de sa
lariați din unitățile miniere la 
transpunerea în viață a tutu
ror măsurilor stabilite pe baza 
indicațiilor conducerii parti
dului și statului, pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de producție, pentru îm
bunătățirea în continuare a 
condițiilor de muncă și

' viață.

directe 
exploa- 
funcțio- 
cămine- 
precum 

le 
Ie

și acorda un a„ __ .
organizațiilor Se bază în

Pe linia celor mai atractive 
și utile preocupări de vacanță, 
un grup de 12 pionieri — 6 
băieți și 6 fete — din clasele 
a VII-a ale Școli; generale nr. 
6 Petroșani, sub ,. conducerea 
subsemnatului întreprind o 
expediție pe timp de 14 zile 
(între 16—29 iunie a.c. inclu
siv).

Raportat la specificul traseu
lui deosebit de cuprinzător, ca
re include zone extrem de va
riate, expediția își propune 
drept obiectiv principal să 
realizeze un studiu complex, la 
nivelul interesului copiilor, al 
aspectelor geologice, geogra
fice, economice, istorice, ar
heologice, etnografice, folclo
rice celor mai caracteristice alo 
zonelor care vor fi parcurse. In 
acest sens și din considerente 
bine determinate, copiii vor fi 
puși în situația de observare 
directă și independentă a date
lor și faptelor. Toate aceste 
observații vor face obiectul 
unui „jurnal de bord" care va 
oglindi rezultatul ostenelilor și 
puterii dî cuprindere a echipa-

jului.
Informarea n-ar fj completă 

dacă nu ne-am referi 
— la itinerariul expediției 
condițiile în care acesta 
parcurs. După ca 
străbate, pe jos, în 
etape, cei 53 km ce 
part Petroșaniul de 
șia Lotrului

sumar
Și 

va fi 
vom 
două 
des- 

Obîr- 
unde vom pe-

„Startul
trece o zi de odihnă activă —, 
participanții la excursie vor 
urca crestele semețe ale mun
ților pînă la cota 2005 m a 
vîrfului Preja. După depășirea 
Pietrei Albe (2179 m), vom po
posi, 
cotei 
unde 
19/20
ța vom părăsi Lotrul, îndrep- 
tîndu-na spre cea mai înaltă

după, amiază, în preajma 
2233 m a vîrfului Cristea 
vom dormi în noaptea de 
a lunii curente. Diminea-

I

I
I

„Valentin și Valentina"
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" întreprinde un turneu 
prin țară cu piesa „Valentin 
și Valentina" de Mihail Roș- 
cin, spectacolul constituin- 
du-se ca o suavă dezbatere 
despre o temă etern-umană: 
dragostea. Spectacolul va fi 
prezentat pe scena Casei de 
cultură din Petroșani joi, la 
ora 20. Protagoniștii specta
colului sînt tinerii actori

FLORIAN PITIȘ și MARIANA 
MIHUȚ (în foto). Din distri
buție mai fac parte : Gina Pe- 
trini. Elena Caragiu, Anca 
Verești, Dorin Dron, Dan Tu- 
faru. Rodica Sucln. Valeria 
Marian, Nora Glon și alții. 
Spectacolul, reprezentat in 
București de peste 100 de ori, 
e pregătit de regizorul Adrian 
Georgescu iar scenografia e 
semnată de Doris Jurgea,

Tabere

A început sesiunea
de vară a examenului

zi
co-
o-

Rezolvarea operativă, în spi
ritul eticii și echității socialis
te a cererilor oamenilor mun
cii constituie una din sarcinile 
de mare răspundere pentru toa
te cadrele cu munci de răspun
dere, fiind un element impor
tant în crearea unui climat op
tim de muncă. Realizarea aces
tui deziderat este facilitată și 
de spiritul unora din reglemen- 
tările legale apărute 
care caută să 
cît maj mare 
rea activității 
fiecare om al 
posibilitățile de interpretări su
biective, stabilind criterii pre
cise de recompensare morală 
și materială a salariaților, în 
funcție de condițiile de studiu 
și stagiu, de contribuția efecti
vă adusă în procesul de pro
ducție.

Factorii de conducere ai pro
cesului de producție au datoria 
de a aplica cu consecvență a- 
ceste principii și de a contri
bui ori de cîte ori se ivește ne
cesitatea, la prelucrarea cu 
salariații a prevederilor legis
lației în vigoare pe linie de sa
larizare, pentru a-f putea valo
rifica cît mai bine caracterul 
stimulativ. Așa este normal să 
se întîmple și aceasta e situa
ția în majoritatea cazurilor. In 
majoritatea cazurilor, pentru 
că se constată, încă, pe alocuri 
situații nedorite, de necunoaș 
tera și neexplicare a unor pre
vederi legale. Persoanele în ca
uză își manifestă doleanțele în 
mod confuz, compun careri du
pă cereri, bat la diverse uși 
(depinde de... tenacitatea fie-

recent, 
obiectivizeze în 
măsură aprecie- 
desfășuratî de 
muncii, să evite

căruia) și clarificarea întîrzie, 
totuși, să apară.

In cele ce urmează vom reda 
exemplul contradictoriu furni
zat de scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o la redacție Aurel Mo
ca, miner pensionar, angajat în 
cadrul sectorului Livezeni al 
ntinei Aninoasa. Lucrează aici 
din data de 1 februarie 1969 și 
a îndeplinit mai multe funcții:

de bacalaureat

cotă a munților Cindreluiui — 
Condrelul (2244 m). Depășind 
vîrfurile Niculești și Stîna 
Rășinău, vom coborî la com
plexul Păltiniș. După o 
de odihnă,, vom vizita 
muna Rășinari și apoi
lașul Sibiu unde vom petrece 
două zile.

Trenul ne va duce apoi pe 
Olt în aval, pînă la confluenta 
cu rîul Lotru, de unde o mași
nă ne va purta pînă Ia hidro
centrala Voineasa. De aici a 
doua zi , vom fi iarăși la Obîr- 
șia Lotrului de unde pe Jieț, 
ne vom înapoia acasă.

In noaptea de 2/3 iunie, în
treg echipajul a dormit, sub 
corturi, la poalele Parîngului 
Mare unde a ajuns pe ittaera- 
riul defileului Jiului — Po- 
latiște — Paring și apoi 
la Petroșani, aceasta consti
tuind o ultimă probă de 
rezistență din cadrul pregătiri
lor. Copiii participant la expe
diție s-au comportat excelent, 
moralul ridicat și buna dispozi
ție au fost dominantele care au 
caracterizat încheierea celor 
două zile de antrenament.

înv. Adrian G. MÂNU

buni dimineața, cei aproa
pe 100 000 ' ‘ ‘
liceelor de 
de artă și 
cursuri de 
frecvență — au început exa
menul de bacalaureat. Potri
vit precizărilor Ministerului 
Educației și Invățămîntului. 
structura acestui examen, a 
cărui sesiune de vară se des
fășoară între 18 și 28 iunie,

de absolvenți ai 
cultură generală 
de specialitate — 
zi, serale și fără

iar cea de toamnă, între 20 și 
31 august, este aceeași ca în 
anul anterior de studii.

Peste cîteva zile, vor în
cepe examenele pentru admi
terea în liceu a absolvenților 
cursurilor clasei a VIII-a. In 
intervalul 22 iunie — 3 iulie. 

. ei
Și

vor susține probele scrise 
orale.

(Agerpres)

Duminica în școlile 
din Valea Jiului

(Urmare din pag. 1) Acum, in această lună a 
marilor aniversări ale popo
rului nostru, bilan(ul pionie
resc ne dă o bucurie în plus 
—' în clase și în ateliere, în 
atltea activități de interes ob
ștesc, ei au dat un răspuns la
borios chemării ce li s-a a- 
dresat. Țara își oferă frumu
sețile copiilor odată cu pri
mele zile ale vacantei. Trenu
rile îi poartă spre marea în
sorită, în slafiuni și tabere, 
iar pe cărările munților li în- 
tîlnim în excursii șl drumeții.

I aptitudinile pionierilor din 
Valea Jiului au lost Încă o 
dată scoase in relief și recom
pensate cu sute de distincfii. 
Intr-un asemenea cadru, 
memorie revin succesele 
tistice ale pionierilor de
școlile generale nr.- 5 și 1 Pe- 
trila, de la Casa pionierilor 
din Petroșani, atltea fapte de 
viafă care vădesc maturitatea 
lor de gindire atitudinea îna
intată fată de muncă.

școlare
• excursii — școlile ge

nerale nr. 5 și 2 Petrila, nr. 
5 Petroșani (iar Ia nivelul 
fiecărei școli din municipiu 
.se vor organiza excursii pe 
diferite trasee);

® tabere speciale — la 
Cîmpulung Moldovenesc 
(Suceava) vor participa 3 e- 
levi, membri ai cinecluburi- 
lor (24 iulie — 7 august); la 
Brașov, 8 elevi din cadrul 
patrulelor pionierești de 
circulație (30 iulie — 12 au
gust) ; la festivalul „Serbă
rile mării" de Ia Constanța 
vor lua parte elevii Marius 
Pienaru și Valeria Moldo
van, soliști vocali, laureați 
ai festivalului cultural-artis
tic al pionierilor și școla
rilor ; 23 de elevi vor parti
cipa la Forumul județean, 
între 2 — 10 iulie, la Vața; 
în prima decadă a lunii iu
lie, elevul Ioap Neacșu (so
list trompetă), de la Școala 
generală nr. 1 Petrila, va 
lua parte la festivalul de 
muzică instrumentală „Lira 
de aur" de Ia Suceava ; în
tre 29 iulie — 4 ;
Casele pionierilor din 
Jiului vor participa 
biecte de artizanat la 
de vară organizat la 
stanța.

In aceste zile, la direcțiuni
le școlilor, comitetelor U.T.C. 
orășenești și municipal se 
mai fac înscrieri pentru ur
mătoarele t'aberi : Pietrele 
(Ret'ezat) (29 iulie — 4 au
gust) ; Galați (1 — 7 iulie); 
Geoagiu — 20 iulie — 2 au
gust și 5 — 18 august.

iunie, cei 12 
de la Școala gene- 

frunte cu învăță- 
Manu au luat 
interesanta, in- 
nu chiar ușoa- 

în

Sîmbătă, 16 
„cutezători" 
rală nr. 6, în 
torul Adrian 
„startul" în 
structiva și 
ra „expediție" de 14 zile 
munți.

La plecare, conducătorul 
grupului de pionieri excursio
niști ne-a asigurat că ne va 
furniza noi vești de pe itinera- 
riul „expediției", ^3 așteptăm.

în
ar

ia
începutul vacanței aduce 

cu sine și deliberări în fa
milii — unde și cum își poa
te pet'rece copilul vacanța ? 
ce posibilități sînt și pentru 
care să se opteze ? De un
real sprijin în această pri
vință sînt informațiile ce
ne-au fost furnizate de Comi
tetul municipal U.T.C. și
Consiliul municipal al Orga
nizației pionierilor.

In această vacanță de va
ră, copiii din Valea Jiului 
vor putea alege cea mai po
trivită formulă dintre ur
mătoarele posibilități :

tabere turistice de 7 
zile — la Măcin (Tulcea) 
200 de locuri (1 — 7 iulia ; 
9 — 15 iulie); Oradea 40 
de locuri (17 — 23 iulie) ; 
Galați, 100 locuri (24 —
30 iunie ; 22 — 28 iulie) ;
• tabere de odihnă — 

Voinești (Argeș), 150 de 
locuri (6-19 iulie); Galați 
(Institutul pedagogic de 3 
ani), 105 locuri (23 iulie — 
5 august); Galați (Școala 
profesională de industrie a- 
limentară), 150 de locuri (1
— 14 august); Săliște (Si
biu), 40 de locuri (16 — 29 
august) ; Desna (Arad), 100 
de locuri (21 august — 3
septembrie) ; Vața (Hune
doara), 65 de locuri (2 — 15 
iulie) ; Năvodari, seria I, 50 
de locuri (16 — 29 
seria a Il-a 
(29 iunie — 
a III-a, 150 
iulie — 29 
IV-a, 50 de
— 13 august) și seria a V-a, 
50 de locuri (30 august 
12 septembrie);

Concurs de admitere pentru anul I
la următoarele tipuri de școli

— exploatări miniereCURS

★ — electromecanici minieri
— mecanizatori minieri

— electricieni mină

mină pentru absolvenți cn — electromecanică minieră

pentru absolvenți cumină

de construcții și te- — cerere de înscriere

ȘCOALA PROFESIONALĂ CURS SERAL:

lăcătuși construcții metalice

fișa medicală

E M. I o n e a

august, 
Valea 
cu o_ 
Tîrgul 

Con-

Inscrierile se fac zilnic, între orele 8-18, 
la secretariatul școlii pînă la data de 21 
iunie 1973 pe baza următoarelor acte :

— adeverință de absolvire a 8 clase sau 
certificat de absolvire a 10 clase

— certificat de naștere — copie legali
zată

LICEUL INDUSTRIAL MINIER — CURS 
SERAL PENTRU MUNCITORII DIN PRO
DUCȚIE :

— lăcătuși de 
10 clase

— lăcătuși de 
8 clase

— mecanici utilaje 
rasamente

— ȘCOALA PROFESIONALA 
DE ZI:

de 
Gurzu 

E.M.

z.
13

lini
Lămuriri suplimentare — zilnic la secre

tariatul școlii profesionale din Lupeni.

Aplicarea corecta a legii,

ȘCOALA PROFESIONALA LUPENI

organizează concurs

în-

Bujor BOGDAN

n efiresc 
referă la 
salariat

în
ne-

în

de 
ca-

Pe baza analizei făcute s-au 
stabilit măsuri menite să ducă 
la îmbunătățirea în continuare 
a întregii activități de trans
punere în viață a celor prevă
zute în urma vizitei de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu în Valea Jiului. Pe baza 
unui program, aceste măsuri 
vor fi prelucrate în zilele ur
mătoare cu activul de partid 
pe exploatări, cu comuniștii 
din aparatul Centralei cărbu
nelui, precum și cu cei din 
rețeaua comercială, sanitară 
și de prestări de servicii, 
localități.

funcția de fochist, care necesi
ta autorizări de specialitate. In- 
cepînd cu data de 1 iunie a.c. 
în urma prezentării în fața co
misiei tehnice de încadrare, A- 

' urel Moca a fost încadrat ca 
semnalist cuplător categoria a 
III-a conform muncii prestate.

Ceea ce a fost
această situație se 
încadrarea unui

iunie);
— 65 de locuri 
12 iulie); seria 
de locuri (16 
iulie); seria a 
locuri (31 iulie

clarificarea acestei situații nu 
a fost soluționată nici pînă în 
prezent, că Aurel Moca, fără a 
avea nici o persoană subordo
nată în serviciu, solicita să fie 
încadrat ca supraveghetor, de
oarece probabil nu i s-a expli
cat că pentru această funcție 
normativele de personal pre
văd un număr de cel puțin 15 
'subordonați.

a tuturor conducătorilor producției

— preparatori cărbune
'■/ TFJ» f

LICEUL INDUSTRIAL' MINIER — CURS 
DE ZI: '

pentru ocuparea unui post de

Concursul va avea loc la data de 1 iulie 1973,
Condiții de angajare si salarizare sînt cele pre

văzute de legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține de la bi

roul personal al exploatării.

Mica publicitate
VIND Dacia 1 100 în per

fectă stare. Tel. 1906.
VIND motocicletă C. 

1,75 mc. Str. Aradului nr. 
Petroșani.

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
Mihai, eliberată de
Aninoasa și abonament auto
buz pe același nume. Le de
clar nule.

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Mazilu 
Jeni. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Cucu 
Grigore. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mureșan 
Teodor, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. O declar nulă.

fochist la stația termică, paz
nic la baie și vastiare. deser- 
vent de trolii, în prezent fiind 
semnalist cuplător Ia puțul a- 
uxfliar est. In tot acest timp, 
Aurel Moca a fost încadrat Ca 
muncitor necalificat la supra
față cu categoria a III-a. înca
drare corectă pentru perioada 
cînd a prestat muncă necalifi
cată (ca paznic la baie, de e- 
xemplu) și incorectă pentru

conformitate cu munca pe care» 
a prestat-O, precum și la neex- 
plicarea de către cadrele 
specialitate a drepturilor de 
rt putea să beneficieze.

E suficient să amintim că 
cadrarea ca semnalist cuplător 
s-a făcut tîrziu, după ce timp 
de opt luni salariatul a prestat 
această muncă, că cererea a- 
dresată comisiei de judecată în 
data de 4 februarie a.c. pentru .

Aurel Moca avea dreptul să 
beneficieze de o încadrare mai 
mare, poala nu la nivelul pe 
care îl estima dînsul în mod e- 
ronat, dar, oricum, îmbunătă
țită. A obținut-o cu mult mai 
tîrziÎJ decît ar fi fost normal, 
irosind mult timp pe drumul a- 
udiențelor, trecînd succesiv pe 
la conducerea exploatării, zia
rele „Munca" și „Scînteia", co
misia de judecată, judecătoria

Petroșani, serviciul de resort 
din Centrala cărbunelui Petro
șani, Direcția pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale 
Hunedoara — Deva. Oricum, e 
prea mult pentru a obține o ca
tegorie de încadrare, sau pen
tru a obține un drept ce j se 
cuvenea. Un alt salariat, mai 
puțin parseverent, ar fi 
renunțat pe parcurs, rămînînd 
fie cu o convingere greșită 
d-spre corectitudinea conducă
torilor care l-au purtat pe dru
muri, fie, ceea ce este și mai 
grav, cu o convingere greșită 
despre o anumită barieră ine
xistentă de fapt, de la care pre
vederile legale nu se maj apli
că.

Rezolvarea cererilor salaria- 
ților nu este o problemă facul
tativă și nici nu trebuie făcută 
prin prisma unor idei precon
cepute. Rezolvarea în termen, 
potrivit prevederilor legale, ex
plicarea spiritului acestor legi, 
este o obligație de serviciu a 
fiecărui conducător al procesu
lui de producție. Este vorba de 
o obligație care decurge din 
însăși necesitatea aplicării con
secvente a principiului socia
list de repartiție, al cointeresă
rii materiale a oam-snilor mun
cii, al întronării depline a echi
tății socialiste.

Cît privește cazul Aurel Mo
ca, este necesar a i se acorda 
în continuare toată atenția și 
grija, ca unui miner pensionar 
care a muncit cu conștiinciozi
tate timp de aproape dou£ de
cenii, Care trebuie să sa bucure 
de respectul cuvenit.
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INTERVIUL
acordat de președintele Consiliului de Stat 

aJ Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
unui grup de ziariști din Republica Federală Germania

l

MW CmiWffl
(Urmare din pag. 1)

publica Federală Germania 
ocupă locul doi în schimburile 
economice ale României, cu 
un volum, în acest an, de 
peste 1,8 miliarde mărci. S-au 
extins relațiile în domeniile 
științific, tehnic și cultural. 
Este adevărat că mai există 
încă loc pentru îmbunătățirea 
acestor relații. De altfel, în 
ultimele luni au avut loc o 
serie de tratative și sper că în 
cadrul vizitei pe care o voi 
face în curînd în Republica 
Federală Germania vom evi
denția noi posibilități în ve
derea extinderii acestei cola
borări.

In ce privește schimburile 
economice, noi ne așteptăm 
ca, pînă în 1975, să ajungem 
la circa 2,5 miliarde mărci, iar 
după aceasta, spre 1980, ele 
să crească pînă la 3,5—4 mi
liarde mărci.

M-ați întrebat de dorințe. 
Știți că oamenii doresc întot
deauna lucruri mai bune, și 
tot mai bune. Deci, doresc să 
declar că evoluția relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federa
lă Germania, este pozitivă. 
Mai sînt încă multe posibili
tăți și sper că ele vor fi folo
site de ambele părți. Aș dori 
să menționez cu acest prilej 
faptul că multe din cele ce 
s-au întrevăzut în colaborarea 
noastră, dintre România și 
R.F.G., cu privire la evoluția 
pe calea destinderii a relațiilor 
din Europa, s-au realizat cu 
succes, inclusiv în direcția 
securității europene. De aceea, 
aș putea spune că colaborarea 
dintre statele noastre a avut 
influențe pozitive nu numai 
asupra relațiilor bilaterale, ci 
și asupra cursului destinderii, 
colaborării și securității în 
Europa.

. ÎNTREBARE: (Lothar La- 
busch — „Kolner Stadt Anzei- 
ger“).

Domnule președinte, ați 
vorbit pe scurt despre dome
niul relațiilor economice din
tre țările noastre. Pe mine 
m-ar interesa ce rol pot avea 
societățile mixte înființate sau 
care urmează a fi înființate in 
ioineniul economic ?

fc. <

RĂSPUNS:

Am menționat deja progre
sele simțitoare ale relațiilor 
economice dintre statele noas
tre. In legătură cu înființarea 
societăților mixte, lucrurile 
sînt de-abia la început. Se 
duc actualmente tratative cu 
mai multe companii din 
R.F.G. d.e către întreprinderile 
corespunzătoare din România 
pentru înființarea unor socie
tăți mixte. Se pare că încă în 
acest an se vor obține unele 
rezultate concrete.

In perspectivă, extinderea 
relațiilor dintre România și 
Republica Federală Germania 
trebuie să se bazeze nu numai 
pe simplul schimb de mărfuri, 
ci și pe o largă cooperare în 
producție. Cred că societățile 
mixte vor contribui tocmai Ia 
realizarea acestei cooperări și 
vor crea posibilități de a ex
tinde această cooperare și pe 
terțe piețe. Deci, eu întrevăd 
un viitor bun activității aces
tor societăți mixte.

ÎNTREBARE: (Thomas
Metz — „Wirtschaftswoche").

Cum apreciați dumneavoas
tră viitoarele relații ale Ro
mâniei cu Piața comună ?

RĂSPUNS:

Am mai declarat nu o dată 
că România pornește de Ia re
alități și, deci, consideră și 
Piața comună o realitate a 
zilelor noastre.

Desigur, pornind de aici, 
noi dorim să dezvoltăm cola
borarea în continuare cu ță
rile Pieței comune și sperăm

MARȚI, 19 IUNIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : O anchetă dificilă ; Re
publica : Robin Hood; PE- 
TRILA : Marea hoinăreală ; 
I.ONEA — Minerul : Fuga e 
sănătoasă ; ANINOASA : In 
umbra violenței -, VULCAN : 
Poloneza de Oghinski ; LU- 
PENI — Cultural : Eu nu văd, 
fu nu vorbești, el nu aude ; 
Muncitoresc : Joe Hill; URI- 
CANl: Anul carbonarilor.

5,00 Bulatin de știri ; 5,05
Melodii in zori da zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 

că se va ajunge la o asemenea 
înțelegere care să ducă la eli
minarea unor bariere sau 
restricții. In acest sens, hotă- 
rîrea recentă a Pieței comune 
de a acorda preferințe gene
ralizate României se înscrie 
tocmai în această preocupare.

ÎNTREBARE: (Peter O.
Ebel — „Stern").

România a realizat un ritm 
înalt de dezvoltare economi
că. Cum veți menține acest 
ritm în viitor ?

RĂSPUNS :

România a reușit să dezvol
te producția industrială în- 
tr-un ritm de circa 14 la sută, 
în ultimii 20 de ani. Acest 
ritm trebuie însă comparat cu 
nivelul scăzut de la care a 
pornit țara noastră. Cu toate 
că a realizat acest ritm înalt, 
România este încă o țară în 
curs de dezvoltare. De aceea, 
Congresul al X-lea al partidu
lui și Conferința Națională au 
trasat drept obiectiv continu
area ritmului înalt de dezvol
tare în următorii 10—15 ani, 
să ajungem sau să ne apropiem 
de nivelul țărilor dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Alocăm în continuare pen
tru dezvoltare circa 30—33 la 
sută din venitul național. Tre
buie să facem aceste eforturi 
pentru că numai așa vom pu
tea asigura dezvoltarea rapidă 
a întregii economii. Făurirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care ne-am 
propus-o nu se va putea rea
liza decît pe baza unei econo
mii puternice, care să asigure 
satisfacerea din plin a cerin
țelor întregului nostru popor.

Pe lîngă eforturile proprii, 
intenționăm însă să dezvoltăm 
și o largă colaborare cu alte 
state — atît socialiste, cît și 
nesocialiste. Deci, pentru a 
menține acest ritm sînt nece
sare atît eforturi susținute 
proprii, cit și o largă colabo
rare internațională.

ÎNTREBARE: (Nikolaus
Prede — Agenția D.P.A.).

Domnule președinte, cu ce 
speranțe merg» Româniș Ia 3 
iuliș la Conferința’ de Iș Hel
sinki și cum apreciați desfă
șurarea de pînă acum a con
sultărilor privind reducerea 
trupelor de la Viena ?

Dacă îmi permiteți, o să pun 
și a doua întrebare: In iulie 
anul trecut, domnule președin
te, ați vorbit la Conferința 
Națională despre un nou tip 
de relații socialiste. In ce mă
sură acest lucru a fost reali
zat și ce perspective au ele ?

RĂSPUNS:

După cum cunoașteți, timp 
de șase luni, la Helsinki, s-au 
desfășurat pregătirile pentru 
Conferința general-europeană. 
Vă sînt cunoscute aceste re
zultate pe care noi le apreciem 
ca deosebit de importante. Aș 
putea spune că ele au marcat 
un moment nou în relațiile 
internaționale, pentru că în 
cadrul acestor pregătiri, atît 
țările mari — și unele chiar 
foarte mari, — cît și țările 
mijlocii și mici — și unele 
chiar foarte mici, — au.putut 
să-și spună deschis părerea 
și să contribuie la adoptarea 
tuturor hotărîrilor prin con
sens, ceea ce este de fapt, cel 
puțin în ultimele decenii, cam 
unicul caz. Pornind de aici, 
noi considerăm că convocarea 
conferinței, la 3 iulie, repre
zintă un eveniment istoric și 
o șansă unică pentru destinde
re, pace și colaborare în Euro
pa. Desigur, este necesar să se 
depună în continuare eforturi 
susținute din partea tuturor 
statelor — și România este 
hotărîtă să facă acest lucru 
— pentru ca lucrările confe
rinței să se desfășoare în spi
ritul și litera — dacă se poate 
spune așa — a celor stabilite

5’40 Jurnal agrar ; 5,50 Mu
zică ușoară ; 6,00-8,08 Radio- 
programiil dimineții -, 8.08
Matineu muzical ; 8,25 Mo
ment poetic j 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 
Buletin de- știri; 9,30 Atlas 
cultural ; 9,50 Muzică ușoară; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Cîntăreți ai satelor noastre ;
10,30 Start la intersecție ;
10,45 Fragmente din opera 
„Verbum nobile" de Moniu- 
szko ; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Piesî interpretate Ia 
oboi ; 1145 Muzică ușoară de 
Sile Dinicu ; 11,30 Cîntece 
despre mineri si oțelari; 
12,00 Discul zilei — Josef
Laufer ; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
14,48 Buchet de melodii popu
lare ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioenciclopedia pen
tru tinaret; 15,25 Fragmente 
djn „Opereta" ; 15,40 Muzică 
de estradă ; 16,00 Radiojur

la Helsinki, ca toate statele să 
poată acționa pe principiul 
deplinei egalități, astfel ca ho- 
tărîrile ce se vor lua să con
tribuie Ia așezarea relațiilor 
pe o bază nouă. Conferința 
trebuie să ducă la crearea u- 

. nor asemenea relații care să 
asigure, deplina egalitate în 
drepturi, respectul suveranită- 

, ții, și independenței, neames
tecul în treburile interne. Con
ferința trebuie să stabilească 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța în relațiile 
dintre state, dar și garanțiile 
necesare că nici un stat nu 
va folosi forța și nu va ame
nința Cu forța. Fără îndoială 
că așteptăm ca această confe
rință să deschidă și noi pers
pective pentru extinderea co
laborării economice, științifi
ce, culturale și în alte domenii 
de activitate.

In ce privește consultările 
de la Viena în problemele re
ducerii trupelor, ele sînt abia 
Ia început. Este deci greu să 
se vorbească de anumite re
zultate. Noi dorim să se ajun
gă la măsuri concrete care să 
aibă în vedere obiectivul fi
nal al retragerii definitive a 
trupelor străine din Europa, 
de pe teritoriul altor state, ne
cesitatea participării tuturor 
statelor europene și posibili
tatea ca ele să-și spună punc
tele lor de vedere la această 
conferință. Deci, noi conside
răm consultările de la Viena 
ca un pas spre dezangajare 
militară, spre măsuri serioase 
de dezarmare în întreaga Eu
ropă.

In ce privește problema nou
lui tip de relații dintre țările 
socialiste, trebuie să declar 
că acest nOu tip de relații se 
înfăptuiește mai de mult, se 
afirmă — desigur, cu unele 
greutăți, așa cum se întîmplă 
cu tot ceea ce este nou. Se 
poate spune că, realmente, în
tre țările socialiste se con
struiește un nou tip de relații, 
care pornește de la necesitatea 
excluderii inegalității și a asu
pririi unei națiuni de către 
alta și, totodată, de la necesi
tatea întrajutorării și colabo
rării active. După părerea 
mea, perspectiva viitorului o 
reprezintă tocmai un aseme
nea tip de relații, bazate pe o 
colaborare egală și liberă, în
tre .hățiupi egale și libere.

ÎNTREBARE: (Siegmar
Schelling — „Welt am Son- 
tag“).

Dumneavoastră v-ați pro
nunțat pînă acum energic pen
tru suveranitatea nelimitată. 
Acest principiu nu este reali
zat peste tot complet. De a- 
ceea, vreau să întreb dacă 
aveți speranțe concrete că a- 
cest principiu se va impune 
pe plan internațional în viitor 
și cum motivați aceasta ?

RĂSPUNS:

Intr-adevăr, România și eu 
personal, m-am pronunțat și 
mă pronunț cu hotărîre pen
tru respectul deplin al suvera
nității tuturor statelor. Desi
gur, este dreptul fiecărui stat 
âe a stabili cît de largă să fie 
suveranitatea sau la ce poate 
renunța din suveranitatea sa. 
In definitiv, însăși colaborarea 
internațională înseamnă că, 
pînă la urmă, statele, națiuni
le se înțeleg să-și facă între 
ele anumite concesii. Princi
palul este însă ca fiecare na
țiune să poată hotărî în depli
nă libertate, fără nici o con- 
strîngere, formele și căile de 
colaborare internațională. A- 
ceasta înseamnă pînă la urmă 
însăși o manifestare a inde
pendenței și suveranității.

Dacă urmărim desfășurarea 
evenimentelor internaționale 
și luăm de exemplu statele 
din America Latină, putem 
constata că ele își afirmă tot 
mai puternic poziția indepen
dentă, trec la preluarea bogă
țiilor naționale în propriile 
mîini și doresc să așeze rela

nal; 16,15 Piese populare de 
virtuozitate ; 16,35 Cîntecul 
săptăminii ; 17,00-Ritmuri de 
fanfară; 17,10 De pe șantire- 
le de cercetări sociologice(III) 
Iași ; 17,30 Muzică populară;
17,45 Creații corale de tineri 
compozitori ; 18,00 Orele se
rii ;20,00 Zece melodii prefe
rate ; 20,45 Consemnări ; 
21,00 Revista șlagărelor ; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00
Radiojurnal ; 22,30 Concert 
de.seară,; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03-5,00 Estrada noc
turnă ;

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;
10,05 Itinerar românesc. Mo

numente istorice ; 

țiile lor cu celelalte state pe 
noi baze. Asemenea fenome
ne se întîmplă și în Africa, 
în Asia și chiar și în Europa. 
Deci, aș putea spune că des
fășurarea vieții internaționale 
demonstrează că independen
ța și suveranitatea națională 
constituie factori primordiali 
ai progresului fiecărei națiuni, 
precum și factori primordiali 
pentru o colaborare și pace 
trainică.

Pornind de la aceasta, apre
ciez că, în perspectivă, odată 
cu extinderea colaborării in
ternaționale se va accentua 
și preocuparea popoarelor de 
a fi stăpîne pe destinele lor, 
de a-și asigura mai deplin in
dependența și suveranitatea. 
Aceste două laturi nu vin în 
nici un fel în contradicție ; 
dimpotrivă, se condiționează 
reciproc. Cu cît o națiune va 
fi mai independentă și %nai 
liberă, cu atît va fi mai dor
nică să colaboreze în condiții 
de egalitate cu alte state și na
țiuni. Cu cît va fi mai lipsită 
de libertate, cu atît se va ri
dica cu mai multă fermitate 
împotriva oricăror forme de 
constrîngere. Deci, afirmarea 
independenței și suveranității 
este calea spre colaborare, 
spre apropiere între națiuni, 
între popoare.

ÎNTREBARE: (Christian
Schone — „Frankfurter 
Rundschau").

In politica externă a Româ
niei, un rol important joacă 
străduințele pentru destinde
re între Est și Vest, pentru 
crearea unei zone libere de 
arme atomice în Balcani. In 
legătură cu aceasta, permite- 
ți-mi să pun următoarea în
trebare : In ce măsură au dat 
rezultate acțiunile întreprinse 
în această direcție și în ce 
măsură depind ele de confe
rința pentru securitate euro
peană și de conferința de Ia 
Viena ? Care sînt concepțiile 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, în legătură cu posibi
litățile de a avansa spre o 
politică de destindere și co
operare în Balcani ?

RĂSPUNS:

După cum ați menționat și 
dumneavoastră, România să 
pronunță în mod constant 
pentru realizarea în Balcani a 
unei zone fără arme nucleare, 
fără baze militare străine. 
Concepem aceasta, desigur, 
în contextul eforturilor gene
rale pentru destindere în Eu
ropa și în întreaga lume, pen
tru dezarmare și, în primul 
rind, pentru dezarmarea nu
cleară.

Fără îndoială că lucrările 
Conferinței pentru securitate 
în Europa vor exercita o pu
ternică influență și asupra ac
tivității de destindere lin 
Balcani, ca și în alte zone ale 
continentului, precum și în 
întreaga lume. Noi concepem, 
după cum am spus, conferin
ța pentru reducerea reciprocă 
și echilibrată a trupelor ca o 
latură a procesului mai gene
ral al dezangajării militare, in 
care trebuie incluși și Balca
nii, precum și alte zone ale 
Europei, întregul continent 
pînă la urmă. Pot spune că, 
acționînd în această direcție, 
România a reușit să dezvolte 
relații bune de colaborare cu 
toate țările balcanice. Am ex
tins larg colaborarea econo
mică, tehnico-științifică, cultu
rală, nu numai cu țările socia
liste din Balcani, dar și cu ce
lelalte țări — mă refer Ia Tur
cia și Grecia. De altfel, în di
ferite domenii există de acum 
o serie de organisme comune 
care desfășoară o activitate 
rodnică. Ne gîndim de a da o 
formă și mai bună acestor 
organisme existente, de a mer
ge spre crearea unei colaborări 
economice mai strînse și de a 
ajunge la realizarea unei re
uniuni a țărilor din Balcani, 
pentru a discuta măsurile în 
direcția realizării obiectivelor

10,15 Teleenciclopedia (re
luare) ;

11,00 Telecinemat-eca pentru 
tineret (reluare); 
O clasă neobișnuită ;

12.30 Muzică populară (relua
re) ;

12,45 Ani electronici ;
13,00 Telejurnal ;

17.30 Curs de limbă rusă. 
Lecția a 58-a (reluare);

18,00 Telex;

18,05 Timp și anotimp în a- 
gricultură ;

18,20 Ansambluri folclorice. 
Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de an
samblul Casei de cul
tură a municipiului 
Satu Mare ;

18,40 Panoramic științific;
19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

• înainte de termen — 
1973, an hotărîtor ;

de care am vorbit. Avem în 
vedere ca la eventualele con
vorbiri ce vor fi purtate în 
această privință să. participe 
și alte țări care sînt intere
sate, așa cum, de exemplu, noi 
ne-am declarat interesul să 
participăm la negocierile de 
la Viena.

ÎNTREBARE: (Lothar
Labusch — „Kolner Stadt 
Anzeiger").

Ce poziție are România în 
legătură cu reprezentarea in
tereselor Berlinului Occiden
tal de către Republica Fede
rală și dacă există posibilitatea 
ca acordurile care sînt pre
conizate între cele două țări 
să fie încheiate cu această 
clauză ?

RĂSPUNS:

După cum cunoașteți foarte 
bine, problema Berlinului Oc
cidental este soluționată de 
către cele patru mari puteri. 
România nu poate decît să se 
conformeze, — de altfel așa 

.cum a declarat și Republica 
Federală Germania — hotărî
rilor care vor fi adoptate în 
această privință. Noi ne gîn
dim să acționăm în așa fel 
îneît problema Berlinului să 
nu contribuie în nici un fel Ia 
încordare, ci, dimpotrivă, să 
contribuie Ia dezvoltarea co
laborării și păcii în Europa.

ÎNTREBARE: (Bruno
Szobczak — Agenția D.P.A.).

Excelență, ați menționat ne
cesitatea încheierii unor acor
duri de pace în Europa. Este 
o chestiune urgentă pentru 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS:

Nu. România nu are nici o 
problemă de asemenea natură. 
Noi sîntem interesați pentru 
realizarea în Europa a unor 
relații care să pună capăt ve
chii politici, să asigure depli
na egalitate între toate națiu
nile acestui continent.

ÎNTREBARE: (Lothar
Labusch — „Kolner Stadt 
Anzeiger").

Există proiecte concrete P» 
care Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Federală 
Germania intenționează să le 
realizeze pe terțe piețe ?

RĂSPUNS:

Sînt discuții în această di
recție și, dacă vom ajunge la 
un acord de principiu, vom 
găsi și proiecte concrete. Atît 
România cît și Republica Fe
derală Germania au relații 
internaționale cu multe state 
și pot să realizeze o asemenea 
colaborare.

HEINZ SCHEWE — („Die 
Welt"):

Vă mulțumim pentru pri
mire, domnule președinte. 
Știm că programul dumnea
voastră este foarte încărcat. 
Noi vă mulțumim pentru că 
ne-ați vorbit amical.

NICOLAE CEAUȘESCU :
Eu aș dori să mulțumesc 

reprezentanților autorizați ai 
presei din Republica Federală 
Germania pentru vizita făcută 
în România. Sper că veți re
flecta în mod corespunzător 
preocupările poporului român, 
realizările sal# — și cu părțile 
bune și cu lipsurile ce se mai 
manifestă. In orice caz, sper 
că prin tot ceea ce veți scrie 
veți contribui la întărirea 
prieteniei dintre statele noas
tre, la o politică de colaborare 
și de pace !

Doresc, în încheiere, să adre
sez cititorilor ziarelor dum
neavoastră, întregului popor 
din Republica Federală Ger
mania, cele mai bune urări de 
prosperitate și pace.

20,00 Reflector ;
20,15 Teatru liric TV. O ca

podoperă a operei 
bufe: „Bărbierul din 
Sevilla" de Rossini 
— In pauze : Actualita
tea muzicală. Telejur
nal ;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri:

Maximele : Petroșani 17 
grade ; Paring 8 grade.

Minimele : Petroșani 4
grade ; Paring 0 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în gene
ral instabilă cu cer mai mult 
noros. Izolat se vor semnala 
ploi slabe. Vînt slab pînă la 
potrivit, din sectorul nordic.

„Eveniment nou și important în 
viata politică a continentului"

ROMA 18 (Agerpres). — 
Hotărîrea de convocare, la 3 
iulie a.c., a primei etape a 
Conferinței general-europene 
pentru cooperare și securita
te reprezintă „un eveniment 
nou și important în viața po
litică a continentului, eveni
ment ce trebuie salutat cu 
satisfacție", apreciază ziarul 
„L’Unita".

„Complexitatea acestui pro
ces penu poate surprinde

• In capitala Belgiei 
luat sfîrșit lucrările unei în
tâlniri a luptătorilor împotri
va fascismului, organizată la 
inițiativa Federației Interna
ționale a rezistenților (F.I.R.). 
la care au luat parte delegați 
ai organizațiilor naționale 
din 20 de țări europene, prin
tre care și România.
• Mohamed Hafez Gha- 

nem, prim secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, a 
primit pe Petru Burlacu, am
basadorul Republicii Socialis
te România la Cairo. In cursul 
întâlnirii, au fost abordate li
nele aspecte ale dezvoltării 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
R.A. Egipt, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Socialistă Arabă.
• Guvernul peruan a ho- 

tărît trecerea în proprietate 
de stat a „Societății Telefo
nice din Peru" — singura 
companie particulară din țară 
care opera in domeniul tele
comunicațiilor, anunță agen
ția Prensa Latina.

9 Președintele 
Suleiman Frangieh 
luni dimineața, 
politice cu diferite

Libanului, 
a început, 

consultările 
_____  . ! grupări 

parlamentare în vederea for
mării unui nou guvern, care 
să succeadă cabinetului de- 
misionar candus de Amin EI 
Hafez.
• La Milano a fost comis 

un atentat împotriva unei 
secții locale a Partidului Co
munist Italian. Persoane a- 
parținînd grupului terorist 
„S.A.N.“ au aruncat o bombă 
artizanală asupra porții clă
dirii în care se afla sediul 
secției P.C.I. Incendiul pro
vocat a fost stins de către or
ganele de pompieri.
• Marcînd începerea celei 

de-a doua faze a revoluției 
agrare algeriene, președintele 
Consiliului Revoluției și al 
guvernului algerian, Houari 
Boumediene, a înmînat pri
mele titluri de proprietate ță
ranilor fără pămînt sau cu 
pămînt puțin din comuna El 
Fehoul, departamentul Tlem- 
cen.
• Mai multe state indiene, 

între care, Assam, ” 
de nord și Kerala, 
tate de puternice 
provocate de ploile 
La operațiunile de 
participă elicoptere 
cațiuni militare. 
Kerala trei 
pierdut viața.
• Cel de-al șaptelea Festi

val internațional al filmului 
de turism s-a deschis în lo
calitatea franceză Tarbes. 
Participă 34 state (între care 
și România), care vor prezen
ta în total, 54 de filme. Festi
valul a fost d?schis cu pelicu
la „America insolită", a ci
neastului francez Francois 
Reichnenbach.

Ș« 
In 

persoane

Bengalul 
sînt afec- 
inundații, 
musonice. 

salvare 
ambar- 

statul 
și-au

Actualitatea politică 
în tarile arabe

In numeroase capitale arabe 
au avut loc, sau sînt în curs 
de desfășurare contacte politi
ce între reprezentanți ai di
feritelor guverne sau partide, 
în cadrul cărora sînt abordate 
probleme privind relațiile bi
laterale și situația internațio
nală actualei

Incheindu-și vizita de două 
zile la Tripoli, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Con
go, David Charles Ganao, a 
declarat că discuțiile purtate 
cu premierul Abdel Salam Jal- 
loud și cu alte oficialități li
biene în probleme privind co
operarea economică bilaterală 
au fost încununate de succes.

Sosit duminică la Damasc, 
pentru convorbiri asupra pro- 

• movării relațiilor comerciale 
și economice, precum și asu
pra cooperării în domeniul 
planificării, Hisham Nazir, 
ministrul saudit de stat, șef 
al Organizației centrale de 
planificare, a fost primit de 
primul ministru sirian, Mah
moud AI Ayoubi, cu care 3 
discutat modalitățile de spo
rire a volumului schimburi

nimeni. Nu putem uita că în
treaga perioadă postbelică — 
ceea ce înseamnă peste un 
sfert de veac — a fost domi
nată în Europa de opoziția 
dintre cele două blocuri mili
tare. Conferința de la Hel
sinki — și acesta este primul 
său merit’ — ne apare astăzi 
ca semnul cel mai încuraja
tor al unei schimbări de ten
dință", scrie, în continuare, 
cotidianul P.C.I.

„Multă vreme, convocarea 
Conferinței rămăsese doar o 
propunere apărată cu tenaci
tate numai de țările socia
liste și de mișcarea comunis
tă. Elaborarea concretă a pro
punerii datează din anii 1966 
— 1967. Pentru a fi realizată, 
a fost necesar să fie învinse 
opoziția și neîncrederea uno
ra dint’re guvernele „atlanti
ce". Deși au trecut mai mulți 
ani, îndelungata bătălie sus
ținută între timp nu a fost 
zadarnică, nu nUmai pentru 
că azi se întrevede punctul 
de sosire, dar și pentru că ca 
a modificat întreaga atmosfe
ră europeană".ra

Lucrările Consiliului de 
Administrație al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
4^ Cooperarea dintre România și P.N.U.D.

GENEVA 18 (Agerpres). — 
Ba Geneva continuă lucrările 
Consiliului de Administrație 
al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).- 
In cursul săptămînii trecute, 
Consiliul a aprobat programe
le naționale de cooperare ale 
acestui organism al O.N.U. 
27 de state, printre care 
România.

Programul de cooperare
tre România și P.N.U.D., ela
borat pentru perioada 1973— 
1977, prevede continuarea a- 
sistenței la unele proiecte an
terioare, cum sînt cele privind 
Institutul Central de Cereale 
și Plante Tehnice „Fundulea", 
Centrul de pregătire a Cadre
lor (C.E.P.E.C.A.) al Academiei 
..Ștefan Gheorghiu", Institutul 
Politehnic București, progra
mul pentru combaterea polua-

cu
Ș'

în-

Declarația președintelui
Saivador AHende

SANTIAGO DE CHILE 18 
(Agerpres). — In cadrul unei 
întrevederi cu conducerea 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile (C.U.T.), pre
ședintele Salvador Allende a 
declarat că opoziția de dreap
ta în alianță cu elemente osti
le desfășoară o intensă activi
tate subversivă îndreptată îm- 

Unitățiipotriva guvernului 
Populare.

Apărarea guvernului 
Populare se află în 
muncitorilor, sprijiniți

Unității 
mîinile 
de for-

Blocada și izolarea orașului 
Pnom Penh s-au accentuat

PNOM PENH 18 (Agerpres). 
— In urma unor atacuri sus
ținute forțele patriotice cam
bodgiene au dobîndit controlul 
asupra unor noi tronsoane ale 
șoselei nr. 5 — cunoscută sub 
denumirea de „Drumul orezu
lui", datorită importanței ma
jore pe care o are pentru a- 
provizionarea orașului Pnom 
Penh — precum și asupra unor 
însemnate porțiuni 
ua nr. 6, care duce 
tala provincială 

din șosea- 
spre capi- 
Kompong

condusă 
Lahnoum, 
Politic al 

Yemenită, 
pentru a

lor reciproce de mărfuri.
In Tunisia se află Moham

med Ahmed Nooman, vicepre
mier și ministru al afacerilor 
externe al R. A. Yemen, a că
rui misiune se încadrează, po
trivit declarației sale, într-un 
turneu întreprins în mai mul
te țări prietene, pentru a ex
pune evoluția situației din 
țara sa și pentru a efectua un 
schimb general de vederi asu
pra evenimentelor din lumea 
arabă. O altă delegație ofici
ală nord-yemenită, 
de Sanan Abu 
membru al Biroului 
Partidului Uniunea 
a sosit în Kuweit 
inmîna șeicului Sabal Al-Sa- 
lem Al-Sabah un mesaj din 
partea președintelui Consiliu
lui Republican, Abdel Raham 
Iriani.

La Cairo, vicepremierul 
Abdel Kader Hatem a avut 
convorbiri cu membrii dele
gației sudaneze condusă de 
Kassem Mohamed Ibrahim 
secretar general adjunct al 
Uniunii Socialiste Sudaneze.

(Agerpres).

Un mare succes 
al forțelor păcii
DELIII 18 (Agerpres). — 

„New Age“, organul central de 
presă al P.C. din India, califică 
apropiata Conferință general- 
europeană pentru securitate și 
cooperare drept „un important 
pas spre pace, care să pună ca
păt războiului rece". Comen- 
tind rezultatei?, consultărilor 
pregătitoare de la Helsin
ki, săptămînalul aprecia
ză convocarea conferin
ței drept un mare succes al for
țelor care se pronunță pentru 
pace, pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie între state
le cu sisteme sociale diferite. 
Convocarea Conferinței gene- 
ral-europene — scrie în con
tinuare „New Age" — va con
tribui la crearea unui nou tip 
de relații în Europa, bazate pe 
respectarea drepturilor suvera
ne ale popoarelor, renunțarea 
la folosirea forței, inviolabili
tatea frontierelor pe continen
tul european, rezolvarea prin 
mijloace pașnice a problemelor 
litigioase și dezvoltarea cola
borării între toate statele eu
ropene.

rii apei și aerului, și altele. 
Ca noi proiecte, în program 
figurează Institutul pentru 
Tehnologie Nucleară, amena
jarea complexă a bazinului 
Mureșului superior, crearea 
unui Centru pentru pregătirea 
de cadre în domeniul comer
țului exterior, asistență pentru 
Institutul Politehnic din Ti
mișoara și altele.

Programul de cooperare 
dintre România și P.N.U.D. a 
întrunit aprecierea ,unanimă 
a membrilor Consiliului de 
Administrație al P.N.U.D. A- 
proapc 30 de delegații au su
bliniat caracterul inovator al 
temelor de cooperare propuse, 
apreciind accentul pus de in
stituțiile românești pe domenii 
prioritare ale științei și tehno
logiei.

țele armate care respectă re
gimul constituțional, a subli
niat președintele republicii. 
..Noi vom triumfa pentru că 
întreaga noastră activitate are 
la bază principii revoluționa
re", a arătat Salvador Allende.

La rîndul lor, conducătorii 
C.U.T., împreună cu președin
tele acestei organizații, Jorge 
Godoy, l-au asigurat pe șeful 
statului că muncitorii chilieni, 
întregul popor vor depune 
toate eforturile pentru a apă
ra cuceririle revoluționare.

Cham și spre plantațiile de 
arbori de cauciuc din estul 
fluviului Mekong. Ca rezultat 
al acestor acțiuni militare o- 
fensive ale patrioților khmeri, 
blocada și izolarea orașului 
Pnom Penh s-au accentuat, în 
condițiile în care șoselele nr. 
1, 2, 3 și 4 sînt, de asemenea, 
controlate de patrioți ; garni
zoana lonnolistă din capitala 
khmeră a rămas, astfel, com
plet tributară căii fluviale a 
Mekongului, a cărei folosire 
ramîne extrem de incertă, da
torită pozițiilor pe țâre pa- 
trioții cambodgieni le dețin pe 
cele două maluri al.e impor
tantei artere navigabile.

Acționînd în sprijinul tru- 
pelor lonnoliste, aviația ame
ricană a fost din nou angajată 
luni dimineața în protejarea 
unui convoi de nave fluviale 
încărcate cu carburanți și alte 
materiale destinate garnizoa
nei din Pnom Penh.

a scăzut puternic, 
I-ondra, Paris și 
pe Main, in raport 
vest-germană, lira 
francul francez și a

Redeschiderea burselor oc
cidentale a confirmat persis
tența incertitudinii pe piețele 
monetare și Ia începutul aces
tei săptămîni. Cursul dolaru
lui S.U.A. 
luni, la 
Frankfurt 
cu marca 
sterlină și 
pierdut sensibil în /ața celor
lalte monede occidentale, cu 
excepția yenului japonez și a 
lirei italiene. La Frankfurt pe 

' a atins cel mai 
raport cu marca 
respectiv 2,5550 
2,5825 cît fusese 
la închiderea

Main, dolarul 
redus nivel în 
vest-germană, 
mărci, față de 
cotat vineri 
bursei.
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