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1ova rasului Nicolae Ceaușescu
ia lost luminată Medalia iubi tiară

Gheorghi Dimitrov"

EH
V

PROIECTANT»

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

HI Sectorul III 
minei Lonea

participant! activi 
la sporirea produc

tivității muncii
din principalele preo- 
ale colectivului lnsti- 
de cercetări și proi’ec-

Una 
cupări 
tutului 
țări miniere pentru huilă Pe
troșani, o constituie problema 
asigurării, încă din faza de 
proiectare, a premiselor nece
sare creșterii productivității 
muncii, atît in faza de execu
ție a obiectivelor de 
cit și după punerea 
țiune a acestora.

Realizarea înainte 
men a studiilor și proiectelor 
contractate este o primă 
cerință, , o primă condi
ție a executării, corespunzătoa
re a lucrărilor de' construcții, 
și, implicit, a creșterii produc
tivității muncii în acest do
meniu, prin crearea posibilită
ților de pregătire a lucrărilor 
de șantier, de atacare fără în- 
tîrzieri a acestora, de contrac
tare a materialelor și utilaje
lor, asigurare a forței de 
că. Predarea în termen și 
devansarea lucrărilor 
stimulată in prezent, în 
vitatea de proiectare, prin sa
larizarea în acord, formă care 
permite realizarea unor spo
ruri de cîștig față de salariu] 
tarifar, proporționale cu vo
lumul și calitatea muncii 
prestate.

Ca. urmare a acestui mod 
de organizare și de retribuire 
a muncii colectivelor de pro- 
iectanți, s-a reușit execuția 
inainte de termenele contrac
tuale și de plan, în primul se
mestru al acestui an, a unui 
număr de șapte proiecte din-

investiții 
în func-

de ter-

mun- 
chiar 

este 
acti-

tre care menționăm : circui
tul subteran la puțul auxiliar 
nr. 4, orizontul 400, Uricani, 
instalația de control automat 
a conținutului de metan pen
tru exploatările -miniere Uri
cani și Anina, atelierul de 
sculărie și ascuțitori® pentru 
I.U.M.P., stația de compresoa- 
re și tabloul de distribuție 
pentru I.U.M. Petroșani și al
tele.

Ca urmare a reducerii tim
pului de execuție a proiecte
lor susmenționate și a crește
rii productivității muncii în 
activitatea de proiectare, s-a 
creat în institut o 
suplimentară de 
care a permis 
unor lucrări peste 
de beneficiarul nostru princi
pal, C.C.P., dintre care men
ționăm: proiectul stației de 
degazare al minei Petrila cu 
dotare din import, măsură
torile de presiune, convergen
tă și penetrare în primul aba
taj frontal din stratul 5, cim
poi minier Livezeni, proiec
tul montării cuvelor din me
diu dens, la amplificarea și 
modernizarea Preparați®! Lu
peni, proiectul de reconstruc
ție a podului peste Jieț — 
Lonea (avariat de ape) etc.

Un alt aspect al muncii cer
cetătorilor și proiectanților

Cu șase zile inainte de 
șitul lunii iunie colectivul 
muncitori, ingineri și tehnici
eni al sectorului III, de la mi
na Lonea, raportează îndepli
nirea planului semestrial. 
Succesul obținut se datorește 
muncii susținute, pline de răs
pundere și dăruire minereas
că, depusă in mod ritmic in 
perioada scursă de la începu
tul anului de către brigăzile 
conduse de loan Cojocaru, i- 
nițiatorul acțiunii „Brigada 
de producție și educație", 
Constantin Bigu și alții, ca 
și coordonării și organizării 
judicioase a întregii activități 
a colectivului, asistenței com
petente acordate brigăzilor de 
către conducerea tehnică - 
șef sector inginer Petru Stupu 
- cu sprijinul organizației de 
partid, al comuniștilor care 
desfășoară in acest colectiv 
o vie activitate de mobilizare 
a salariaților la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 
plan.

capacitate 
proiectare 

întocmirea 
plan cerute

Sectorul IV 
minei Vulcan

Ing. Alexandru MICLiEA 
director I.C.P.M.H. Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)
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Un succes similar ne 
adus la cunoștință de la mi
na Vulcan. Sectorul IV al mi
nei - șef sector ing. Marin 
Cioiu - a încheiat planul se
mestrial cu șase zile inainte 
de termen.

Pină la sfirșitul primei ju
mătăți a anului - an hotărî- 
tor in înfăptuirea cincinalului 
inainte de termen - sectorul 
va extrage, in plus față de 
sarcinile de plan, peste 3 000 
tone de cărbune.

Pe graficul de întrecere al 
sectorului sînt înscrise, cu re
zultate bune, numele multor 
brigăzi : loan Ciobânoiu ți 
Nicolae Stoian, de la abataje 
frontale, 
Gheorghe «„wiweavu, _
Ganț de la abataje cameră I 
și alții.

Florea Petrișor, 
Nicolaescu, Ștefan

DEPOZITUL

in

Ultima operație inainte de predar® : vopsirea macaralei 
portal de 10 tone forță, cu deschidere de 42 metri, prima de 
acest tip instalată in Valea Ji’iluf, la depozitul minei lonea. 

Foto : A. H.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, la 25 iunie, pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria la București, 
Spas Gospodov.

Ambasadorul R. P. Bulgaria 
a înmînat 
Ceaușescu 
„Gheorghi 
ferită de 
al R. P Bulgaria, cu prilejul 
celei de-a 90-a aniversări de 
la nașterea acestui mare fiu 
al poporului bulgar.

La festivitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș,' Ma
nea Mănescu. Paul Niculescu 
Mizil. Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Rădulescu, Virgil Trofin,

tovarășului Nicolae 
Medalia jubiliară 
Dimitrov", con- 
Consiliul de Stat

llia Verdeț, Dumitru Popescu, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Au fost de. față membri ai 
ambasadei R. P. Bulgaria.

Adresindu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ambasado
rul Spas Gospodov a spus :

„Cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări de la nașterea lui 
Gheorghi Dimitrov vi se con
feră Dumneavoastră, tovară
șe Ceaușescu, și altor con
ducători de seamă, activiști 
și veterani ai Partidului Co
munist Român Medalia ju
biliară „Gheorghi Dimitrov".

Sint deosebit de bucuros, 
tovarășe Ceaușescu, de faptul 
că mi-a revenit înalta cinste 
să îndeplinesc plăcuta misiu
ne a Comitetului Central al 
Partidului Comunist' Bulgar

și a Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria 
de a vă înmîna Dumneavoas
tră — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România — această medalie 
jubiliară, pentru necontenita 
și rodnica activitate în con 
solidarea și dezvoltarea pri
eteniei și colaborării dintre 
țările noastre, pentru ridica
rea acesteia la un nivel tot 
mai înalt, în spiritul convor
birilor Dumneavoastră cu to
varășul Todor Jivkov, pentru 
noi victorii pe calea păcii și 
a socialismului.

Acest act are importanță nu 
numai pentru că ne reamin
tește de vechile relații tradi-

(Continuare in pag. a 4-a)

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

Televiziunii I (A.R.D.) din
Republica Federală Germania

După cum s-a anunțat, la 15 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene- 
” ~ Stat al Republicii Socialiste

Televiziunii I (A.R.D.) din
ral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
România, a primit pe Karl Neuman, șeful biroului din Viena 
R. F. Germania, căruia i-a acordat un interviu.

INTREBARE :
Republica Federală Germa

nia, pe care dumneavoastră 
domnule, președinte, o vizitați 
pentru prima dată peste cî
teva zile, este al doilea parte
ner comercial al României. 
Ambele state tind spre o nouă 
dezvoltare a colaborării eco
nomice. Deosebirile existente 
intre sistemele economice ale 
celor două țări nu limiteaz.ă

dez-

al

O importantă lucrare terminată de constructorii și montorii T.C.M.M.

DE MATERIALE PENTRU MINA LONEA

,1

La încheierea cu 
succes a sarcinilor de 
plan pe primul semes
tru din acest an de 
către colectivul lotu
lui din Petroșani al 
T.C.M.M., așa cum se 
estimează, participă 
în bună măsură și lu
crările executate la 
depozitul „tranzit" al 
minei Lonea care 
constituie in ansam
blu, o construcție de 
mare utilitate econo
mică.

Depozitul tranzit 
Lonea este cel mai 
modern depozit de 
materiale al minelor 
din bazin. Obiecti
vul principal — plat
forma de material — 
beneficiază de o ma
cara portal de 10 to-

ne iorță, cu o deschi
dere de 42 m, consti
tuind primul utilaj de 
acest tip montat 
Valea Jiului.

Incepind cu prima 
zi a semestrului II 
din acest an, spațiile 
depozitului, amplasa
te conform celor mai 
avansate concepții de 
depozitare, vor găz
dui, in cele mai bune 
condiții, materialul 
lemnos, materialele 
de masă și de altă na
tură necesare lucrări
lor subterane ce se e- 
fectuează la E.M. Lo
nea. Celelalte obiecti
ve ale ansamblului a- 
sigură mecanizarea 
descărcării de pe 
C.F.N. și incărcării pe 
C.F.I. și mijloace au-

a materialelor

în- 
din 
se

to 
într-o gamă largă de 
sortimente.

S-a reușit prin con
strucția depozitului e- 
liminarea unei 
semnate părți 
munca umană ce
cheltuia pină acum, 
infăptuindu-se de a- 
semenea descongesti
onarea depozitului 
minei Petrila ți a de
pozitului „Varnița" 
al Centralei cărbune
lui Petroșani.

— Prin efortul 
osebit pe care l-a 
pus colectivul
muncitori și tehnici
eni ce a lucrat aici, 
îndeosebi în ultimele 
două luni, am reușit 
să respectăm Întoc
mai termenul de pre-

de- 
de-
de

dare al obiectivelor, 
ne-a relatat inginerul 
Osvald Hellberg.

Iată numele cîtorva 
dintre muncitorii ca
re, sub conducerea 
maiștrilor loan Săni- 
noiu și losif Tomșa, 
au participat, împre
ună cu membrii for
mațiilor pe care le 
conduc lă această re
ușită : Vasile Boboc 
și Ioan Măciucă — 
betoniști, Mihaj Racz 
— lăcătuș, Constan
tin Gărgăriță — 11-
nior C.F.. Alexandru 
Marin — zidar, 
Gheorghe Tampa și 
Marin Petrișor — e- 
lectricieni. Emerlc 
Fazecas — dulgher și 
Ioan Pop — tractorist.

oare posibilitățile acestei 
voltări ?

RĂSPUNS ;
Intr-adevăr, Republica 

derală Germania ocupă 
Ioc important în comerțul ex
terior al României, 
an, schimburile în 
sensuri se vor. ridica 
1,8 miliarde mărci și 
în 1975 să ne apropiem 
2,5 miliarde mărci, ceea ce re
prezintă, fără îndoială, o cifră 
importantă atît pentru Româ
nia, dar cred că chiar și 
tru Republica Federală 
mania.

Deci, după cum se 
deosebirile de orînduiri 
ale nu au împiedicat și nici nu 
pot fi tin obstacol în calea 
dezvoltării colaborării econo
mice atunci cînd se pornește 
de la egalitatea în drepturi, 
de la respectul reciproc

Fe-
un

Tn acest 
ambele 

la peste 
probabil 

de

pen- 
Ger-

vede, 
soci-

fără îndoială, de la avantaje
le corespunzătoare in relațiile 
economice. Tocmai pe aceas
tă bază a fost posibilă și ex
tinderea în ultimii ani a '®la- 
țiilor economice dintre cele 
două state. Apreciem că, dacă 
vom acționa in acest sens și 
în viitor, există o largă pers
pectivă aa ele să se dezvolte 
pină în 1980 cu mult peste 
ceea ce vom realiza în 1975

ÎNTREBARE:
Dumneavoastră, domnule 

președinte, ați vorbit în repe
tate rînduri despre anacronis
mul blocurilor militare și ați 
susținut desființarea lor Nu 
cumva asemenea așteptări 
mari îngustează perspectivele 
unor progrese limitate la con
vorbirile de Ia Viena privind

Start in campania de recoltare
a fructelor de pădure

I

In aceste zile, mai exact în 25 iunie, a fost inaugurată 
campania de valorificare a unei însemnate bogății a muni
cipiului nostru — fructele de pădure. Incepind de ieri, 
punctul de achiziții de la Livczeni, aparținînd Ocolului sil
vic Lupeni, și-a reluat activitatea, achiziționind primele can
tități de afine negre. Așadar, startul in activitatea pentru 
realizarea acestei sarcini economice importante — valorifi
carea fructelor de pădure, a fost dat.

Despre cîteva din sarcinile ce revin lucrătorilor care-șî 
desfășoară incepind de pe acum și pină in luna septembrie, 
activitatea la punctele 
și altor factori pentru 
telor de pădure ne-a 
ful centrului Iscroni.

de achiziții și la centrul de la Iscroni 
reușita 
vorbit

campaniei de recoltare a fruc- 
tovarățul 1RIM1F. COROI, șe-

de- 
aș 
ci-

— Mai întîi — ne-a 
clacat interlocutorul — 
dori să ilustrez cu cîteva 
fre și argumente importanța 
economică a valorificării fruc
telor de pădure din perime
trele gospodărite de cele două 
ocoale silvice din munici
piul nostru, Lupeni și Petro
șani. In anul 1972 centrul nos
tru a avut — ca sarcină de 
plan — de recoltat și valori
ficat prin cele 16 puncte de 
achiziții cantitatea de 360 to
ne de fructe de pădure — 
fine negre, zmeură, afine

șii. mure și măcie.șe. Toată 
această cantitate de fructe a 
fost destinată acoperirii unor 
contracte încheiate cu benefi
ciari externi, deci exportului 
și plătită cu valută. Ca ur
mare a bunei organizări a ac
tivității la punctele de achi
ziții, mai ales din raza Oco
lului silvic Lupeni, sarcina 
de plan a fost realizată și de
pășită. Am recoltat peste sar
cina de plan mai mult de 20 
de tone de fructe, am onorat 
toate solicitările venite din 
partea beneficiarilor externi,

fără refuzuri, fără reclamații 
privind calitatea produselor. 
A'm fost în măsură, pregă
tiți cu toate cele necesare să 
achiziționăm, să conservăm 
pină la sosirea vagonului ori 
a mașinilor speciale, cantități 
și mai mari de fructe. Ver- 
sanții muntoși, vetrele de afi
ne și zmeură din perimetre
le celor două ocoale silvice au 
oferit inițial — și oferă și a- 
nul acesta — rezerve impor
tante pentru recoltarea unor 
cantități , și mai mari de fruc
te. Dar. datorită lucrărilor ce 
se efectuează în pădure în. pe
rioada de maturizare a. plan
telor și de dezvoltare a fruc
telor, și mai ales din cauza 
pășunatului neautorizat, în 
vetrele de zmeură, recolta de 
fructe este . serios diminuată. 
Mă refer acum la. aceste as
pecte pentru că acum — și în 
continuare — este momentul 
să se ia . măsurile necesare de 
combatere îndeosebi a pășu
natului abuziv în zmeurișuri. 
Prin aceasta, ca și prin com
baterea culesului abuziv, can
titățile de fructe achiziționa-

3

tone 
este 
ex- 
cu 

Sibiu

te de punctele noastre pot fi 
substanțial sporite.

—; Ce ne puteți preciza des
pre volumul sarcinilor de 
plan ale centrului de fructe 
de pădure Iscroni pe anul 
1973 ?

— .Sarcinile, noastre cantita
tive de plan pe anul 1973 în
sumează, ca Și anul trecut, 
360 tone de fructe — 250 tone 
zmeură, 50 tone afine negre, 
50 tone afine roșii, 10 
mure. întreaga cantitate 
solicitată de beneficiari 
terni. Am luat legătura 
Antrepozitul frigorific
și, ca și noi, acest beneficiar 
intern al nostru este pregătit 
să primească marfă pentru a 
o condiționa în vederea li
vrării în R.F. Germania, O- 
landa, Suedia etc., congelată 
ori conservată și, bineînțeles, 
ambalată corespunzător. Așa 
că așteptăm doar coacerea 
fructelor pentru a trece din 
plin la realizarea sarcinilor 
de plan.

— Vă cunoașteți deci sar
cinile. V-am ruga să ne spu
neți care este la ora actuală 
stadiul pregătirilor pentru re
alizarea lor ?

— La cele 20 de puncte, de 
achiziții se efectuează în pre-

Interviu consemnat de
T. ȚAțâRCA

(Continuare in pag. a 3.a)

TINERETUL
angajat plenar în 

viața șantierului

Pe marginea unui util 
schimb de experiență

U.T.C., 
orașul 

și util 
la care

U.T.C. 
de con- 
uostru,

Din inițiativa consiliului' ti
neretului muncitoresc al Comi
tetului Petroșani al 
miercuri a avut loc în 
Vulcan un interesant 
schimb de experiență 
au participat activele 
cun cadrul șantierelor 
strucții din municipiul
pe tema „Forme și metode lo- 
losite de către organizațiile 
U.T.C. din șantierele de con
strucții. ■ pentru mobilizarea 
tineretulu' în procesul de pro
ducție, reducerea cheltuielilor 
și a consumurilor materiale, 
întărirea, disciplinei, îmbună
tățirea Calității lucrărilor eiec- 
tuate. Pe. parcursul celor 120 
de minute ale schimbului de 
experiența 'partacipanții la dțs- 
ciiții; au rerielat preocupările 
lor, oe zi cu zi, au scos in e- 
viuență aportul tineretului la 
realizarea sarcinilor de plan..

inițiativa lansată de la nive
lul biroului C.C. ai U.T.C. 
nereiul 
uzarea 
termen 
burau, 

ca.i, a 
treaga

Ti-
— factor activ in rea- 
cincindlului înainte de 
, spunea tov. craii 
secretarul comitetuțuii 
șan,ier cuns.jruj.iu < m- 
i<js. u.iorațișcita ce jgi- 

noastră organizație.
opi.juiita ue organizația urn 
șantier, organizația noastră a 
• uuxumat iz tineri pentru a se 
înscrie ia cursurile de califi
care in meseria ae zidari și 
zugravi iar acum sini urmăriți 
in permanență de către un 
membru al comitetului U.T.C.
cum se achită ele sarcina ridi
cării nivelului pregătirii profe
sionale. Tot vorbitorul arăta 
că, de la aplicarea inițiativei, 
br.găzile de tineret conduse de 
uteciștii luliu Varga, cu 11 zi
dari, și Marin Dragu, cu 6 zu
gravi, dau lucrări de buna ca. 
litat® și Întotdeauna inainte de 
termen.

H. ANTON

(Conlioutne m oog o *-□)

OLIMPIADA MIRILOR MIALRI 
prilej de îmbunătățire a pregătirii 

profesionale
A crescut interesul tinerilor 

pentru cunoașterea termenelor 
de predare a lucrărilor efectua
te, cit și pentru cunoașterea 
indicatorilor economici, spunea 
tov. Marin Stoica secretarul 
organizației U.T.C. de pe șan
tierul Lupeni. Notăm că din 
propria inițiativă a aceleiași 
organizații tinerii au hotărît 
să lucreze duminica la unele 
reparații ale cantinei E.M Lu
peni. De asemenea, in cadrul 
unei adunări generale s-a luat 
hotărîrea ca întreg tineretul 
din șantier să se mobilizeze 
rnai mult la darea in folosință 
înainte de termen a blocului 
E 1 cu 40 de apartamente. S-a 
pus un accent deosebit pe

al

„Olimpiada tinerilor mineri" 
reprezintă una din formele e- 
ficiente de stimulare a tineri
lor pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale, de crește
re a interesului lor in practi
carea meseriei de miner.

Comitetul municipal
U.T.C., in colaborare cu consi
liul municipal al sindicatelor 
și cu Centrala cărbunelui Pe
troșani, a organizat, recent, 
faza municipală a acestei o- 
limpiade la care au partici
pat, grupați in șapte echipaje, 
20 de tineri mineri cîștigători 
ai fazei la nivelul întreprinde
rilor. Juriul, alcătuit 
viști ai comitetului 
al U.T.C., consiliul 
al sindicatelor și 
din cadrul centralei, 
nat cistigâtoare următoarele e-

din acti- 
municipal 
municipal 
specialiști 
a desem-

chipe : locul I : Gheorghe Po- 
col, Ion Andreica, Dumitru Ji- 
linca de la E. M. Dîlja ; locul 
II : Constantin Ghițoiu, losif 
Bucur, Carol Repaș de la 
E. M. Lonea ; locul III : Ion 
Mondoca, Ion Budilișteanu, io
nel Oprea de la E. M. Lupeni ; 
mențiuni : Gheorghe 
Petru Lăban, Andrei Pohoță 
Ia E. M. Aninoasa.

Buna pregătire dovedită 
toți concurenții, prilejul de 
efectua un amplu schimb 
vederi asupra problemelor ac
tuale și de perspectivă ale in
dustriei miniere au asigurat re
ușita deplină a „Olimpiadei ti
nerilor mineri" și i-au conferit o 
utilitate deosebită în procesul 
de continuă îmbunătățire 
pregătirii lor profesionale.

Hoțea, 
de

de
a

de

(Continuare in pag. a 3-a)

I. BARBULESCU

Pe itinerariile expedițiilor „Cutezătorii

La încheierea campionatului de fotbal — clasa
mentul in divizia A — clasamentele finale în 

divizia C — noua campioană a țării, Dinamo 
București.

Cronica meciului de rugbi Știința — Farul Con 
stanța.

Am aflat, vă informăm 
informații sportive.

o nouă rubrică



■

1 Steagul roșu MARȚI, 26 IUNIE 1973

FOTBAL, DIVIZIA A
Rezultatele meciurilor restante

Dinamo București — C.F.R. Cluj 4 — 0
U.T. Arad — „U“ Craiova 1 — 0

CLASAMENTUL FINAL
1. Dinamo 30 17 5 8 51 — 32 39
2. „U“ Craiova 30 15 9 6 54 — 36 39
3. F.C. Argeș 30 14 7 9 44 — 28 35
4. S.C. Bacău 30 13 8 9 36 — 35 34
5. C.F.R. Cluj 30 11 11 8 33 — 33 33
6. Steaua 30 9 13 8 36 — 30 31
7. Steagul roșu 30 11 8 11 39 — 24 30
8. F.C. Constanța 30 10 8 12 35 — 34 28
9. U.T.A. 30 8 12 10 33 — 36 28

10. Jiul 30 11 6 13 38 — 43 28
11. F.C. Petrolul 30 9 10 11 22 — 32 28
12. A.S.A. Tg. Mureș 30 12 3 15 37 — 47 27
13. Rapid 30 7 12 11 29 — 29 26
14. C.S.M. Reșița 30 8 11 11 34 — 39 26
15. Sportul studențesc 30 6 13 11 32 — 50 25
16. „U“ Cluj 30 7 9 14 25 — 50 23

FOTBAL, DIVIZIA c
CLASAMENTE FINALE

SERIA A VII-A

l. Minerul Motru 26 16 6 4 66 — 21 38
2. Vulturii Lugoj 26 16 6 4 58 — 19 38
3. Min. Moldova Nouă 26 13 3 10 46 — 31 29
4. ȘTIINȚA PETROȘANI 26 13 0 13 42 — 32 26
5. Metalul Otelul Roșu 26 10 5 11 41 — 39 25
6. A.S. Bocșa 26 11 3 12 39 — 38 25
7. Pandurii Tg. Jiu 26 12 1 13 26 — 40 25
8. Dunărea Calafat 26 11 2 13 39 — 38 24
9. Steagul roșu Plenița 26 11 2 13 33 — 45 24

10 Metalul Toplet 26 11 1 14 39 — 51 23
11. Minerul Rovinari 26 9 5 12 29 — 45 23
12. Cimentul Tg. Jiu 26 8 7 11 23 — 4» 23
13. Victoria Craiova 26 8 6 12 29 — 48 22
14. Meva Drobeta T.S. 26 8 3 15 29 — 43 19

SERIA A VIII-A

1 Mureșul Deva 26 16 5 5 49 — 17 37
2. U.M. Timișoara 26 13 5 8 47 — 23 31
3. Electromotor Tini. 26 12 6 8 47 — 23 30
4. Victoria Călan 26 12 5 9 35 — 32 29
5. C.F.R. Simeria 26 10 7 9 40 — 28 27
6. Vagonul Arad 26 12 3 11 38 — 30 27
7. MINERUL LUPENI 26 11 4 11 36 — 36 26
8. Minerul Teliuc 26 10 6 10 28 — 32 26
9. Unirea Tomnatic 26 11 3 12 37 — 48 25

10. Minerul Ghelar 26 11 2 13 35 — 39 24
! 11. Gloria Arad 26 10 4 12 37 — 50 24

12. Furnirul Deta 26 9 5 12 27 — 43 23
13. Progresul Tim. 26 8 6 12 36 — 42 22
14. Constr. Arad 26 5 3 18 27 — 76 13

I

DINAMO
noua campioana a tarii

In sfârșit, cunoaștem echipa campioană a țării la fotbal. 
Ea se numește DINAMO București. Al 7-lea titlu pentru 
formația antrenată de maestrul emerit al sportului Nelu 
Nunweiller! Valorificînd la maximum (și cu un... surplus 
de un gol) cota minimă de șanse, pe care o avea, la supre
mație, echipa bucureșteană cîștlgă la „potou" titlul suprem, 
năruind la „mal" marile speranțe ale oltenilor lui C. Cernă- 
ianu. Cum a fost posibilă o... surpriză de atari proporții ? 
Simplu. Dinamoviștii și-au jucat „cartea" cu dezinvoltura 
care-i caracterizează, au dat totul pentru o victorie confor
tabilă. Ia diferența de goluri necesară. Știau că totul depin
de de... Arad. Și mai știau că U.T.A. e un team al loialită
ții. Dar mai știau și că nu orice echipă e în stare să joace 
un meci decisiv. Au contat dinamoviștii, după părerea noas
tră. în această ultimă „rundă scurtă" a campionatului nu atît 
pe valorificarea integrală a șanselor lor, cit mai ales pe... 
factorii psihologici de conjunctură. „U“ Craiova n-a putut 
să treacă, la Arad, nu în special peste „gardul" unui sin
gur gol (degeaba a înscris Oblemenco 21 de „ghiulele" în 
acest campionat, dacă n-a fost în stare s-o facă atunci cînd 
era nevoie!) ci peste marea importanță a partidei pe care 
o avea de disputat. „U“ Craiova nu a dovedit tăria morală 
de a depăși tracul unui meci decisiv. De aceea nu a înscris 
la Arad. De aceea a pierdut titlul ! U.T.A. a jucat și dumi
nică ca în tot acest campionat. Adică mediocru. „U“ Cra
iova a jucat mai dezlînat ca oricînd și a dovedit cîtorva 
milioane de telespectatori că nu e în stare să-și adjudece 
invidiatul titlu. Așa a fost să fie ! Cu o echipă ca cea care 
a evoluat duminică la Arad, fotbalul nostru nu se poate 
prezenta în marea competiție europeană... Să-i ■ lăsăm pe 
învinși însă și să-i elogiem pe' învingători. Dinamo rămîne 
totuși o echipă. O echipă cu o „osătură" de înaltă ținută 
(Dinu, Radu Nunweiller, Dumitrache, Lucescu) pe care au 
fost „brodate" și cîteva elemente de certă perspectivă. Nu 
are echipa Dinamo actuală o formație „de calibru", răs
punde însă „11“ de azi integral Ia ceea ce definește fotbalul 
românesc — construcție, echilibru, ofensivă, temperament. 
Felicitări echipei campioane a României, în care nu ne-am 
pierdut niciodată încrederea.

A. CONDOR

Farul Constanta»

Victorie de orgoliu

I
„m

Surprize de proporții

Petro- 
n-u mai 
în cta- 
partida 
a fost

Chiar dacă, pentru gazde, în- 
tîlnirea dintre Știința 
șanj și I-'arul Constanța 
putea aduce n’nțic nou 
samentul primei divizii, 
de pe stadionul „Jiul"
așteptată cu mult interes. Stu
denții mineri își exprimaseră 
ant'cipat dorința de a învinge 
„cincisprezecele" care, în ur
mă cu doar un an, îi barase In 
mod surprinzător marșul spre 
cîștigarea titlului... Se conta 
deci pe o victorie de orgoliu.

Contrar așteptărilor, oaspeții 
nu sosesc la Petroșani numai 
cu dotința de a se apăra 
tructiv, precum au făcut-o 
atîtea ori, ci iau lucrurile 
serios, de la primul fluier 
arbitrului 'nstalîndu-se în 
mătatea de teren a teamului 
antrenat 
fundașul 
coace de 
Dărăban, 
foarte insistenți în 
spontane, constănțeni’ contro
lează jocul, reușind în min 11 
să deschidă scorul prin Gheor- 
ghe Dinu, autorul unei încer
cări Ia colț a cărei transforma
re este ratată de Crlstea. De 
abia din acest moment., după 
neașteptatul 0—4, gazdele de
vin mai '’incisive, preluînd con
ducerea ostilităților. Pachetul 
de înaintași, bine dirijat de 
Băltăreții, devine mult maj a- 
gresiv, reușind să-și pună „în 
mînă" proprii troieari. Numai 
terenul îmbibat cu apă și balo
nul umed îi ajută pe cei de la 
Farul în stăvilirea atacurilor 
viguroase întreprinse frontâl 
de echipa din Petroșani. Cu 
toate acestea, la numai cine' 
minute după deschiderea sco

dis- 
de 
în 
al 

ju-

Cu 
din

eu 
Sîrbu

de C. Băltărețu.
Cristea 'instalat
,,22“-ul propriu,

Dumitru și
grămezile

rului, MARTIN reduce din 
handicap (3—4), transformînd
cu precizie o lovitură de pe
deapsă acordată Științei în ur
ma unei obstrucții com'se de 
Caragea. O frumoasă acțiune 
„la mână" (min. 22) aduce e- 
chipei locale și avantajul, balo
nul ajuns în posesia lui Fălcu
șanu este trimis din drob prin
tre buturi: scor 6—4. Din a- 
cest moment, ofensiva studenți
lor este dezlănțuită, elevii an
trenorului Titi Ionescu apelînd 
la mijloacele cele 
chiar la cele mai 
ye, de a le stăvili 
din acestea este 
prompt și același 
transformă d'n drob o lovitură 
de pedeapsă de Ia circa 40 de 
metri de buturile adverse, sta
bilind scorul primei reprize 
(9—4) în favoarea echipei sala...

Mulțumite de rezultat, ambe
le echipe abordează repr’za 
secundă într-o manieră... de 
vacanță. Balonul poposește mai 
mult în tribune, spectatorii 
prezenți reclaming tot mai in
sistent rugbiul-spectacol. Pe 
fondul cenușiu ai acestui joc 
lipst't de 'interes, în min. 65, 
Băltăreții etalează, în numai 
cîtcva clipe, tot c? a acumulat 
în îndelungata-i carieră spor
tivă. După o intercepție, la în
cercarea de pătrundere a lui 
Holban, Băltărețu sla'ornează 
spectaculos printre trei adver
sari, o țîșnire în lin'e dreaptă 

•cu traversarea linie' de centru, 
stopare ce scoate în „contre- 
pied" alți doi constănțeni, pasă 
reușită la Rădulescu. sprint 
prelungit al acestuia, urmat de 
o transmitere laterală lui Ște
fan și plonjon spectaculos în

terenul de țintă advers. Martin 
reușește încercarea de trans
formare, ridicând totalul punc
telor Științei la 15, în timp ce 
Farul nu mai reușește în final 
(min. 76) decît reducerea han
dicapului, 15—7, print-r-un 
drob-gol al lui Cristea.

Arb'trul Constantin Udrea

mai variate, 
puțin sporti- 
iureșul. Una 

sancționată 
Fălcușanu

(București) a condus cu 
următoarele formații: 
ȚA: Dinu, Ortelecan,

scăpări .
ȘTIIN-
Talpă,

Ștefan, Moroe, Băl-tărețu, Con
stantin Florian, Lomotă, Neagu 
(Bărgăunaș), Fălcușanu (Veș- 
temeanu), Abribula, Rădulescu, 
Burghelea, Stănculeanu, Mar
tin ; FARUL : Ovrigeanu, Sîrbu 
Bacioiu, Gh. Dumitru, Franqu, 
Podaru, Varga, Dărăban, Sedu, 
Holban, Gh. Dinu, Olteanu, 
Gobzila, Caragea, Crlstea.

Nlcolae I.OBONȚ

O situație fără precedent 
în „Cupa României" la fotbal. 
Prețiosul trofeu al „competi
ției — șoc" (cum a fost nu
mită cea mai amplă întrece
re a fotbalului) va fi dispu
tat, în faza semifinalelor, de... 
3 echipe d.in eșaloanele in
ferioare ale soccerului româ
nesc și de către o formație — 
Steaua — care, în nici un 
caz, nu poate fi socotită mo
mentan ca aparținînd elitei 
noastre fotbalistice.

Trei divizionare A au fost 
eliminate, sîmbătă și dumini
ca, din ..Cupă”, Constructorul 
Galați (divizia C), după' ce a 
trecut succesiv de Jiul și 
Dinamo București, a eliminat 
și pe S. C. Bacău. Scor: 1-1, 
după prelungiri (băcăuanii 
au ratat un penalty prin 
Dembrovschi!).

La Constanta, Metalul 
București (locui 2 în divizia 
B) a eliminat pe F.C. Petrolul, 
tot printr-un* „nul" (1-1). O 
notă excelentă pentru forma-

ția bucureșteană care anual 
dă divizionarelor A nu nu
mai... jucători ci și lecții au
tentice de fotbal...

La Ploiești, după ce a 
deschis scorul prin Roșu, F.C. 
Argeș a fost nevoită să în
cline steagul în fața divizio
narei B Chimia Rimnicu Vîl
cea. Scor : 2-1. Fosta campioa
nă părăsește competiția cu 
satisfacția unui loc 3 în cam
pionat...

In sfîrșit, la 
salva onoarea 
primă divizie, ... . ,, 
dacă țuca cu o echipă de B 
nu reușea...) a învins „U“ 
Cluj cu 1-0, calificîndu-se în 
semifinale, unde de departe 
are cele mai marj șanse de a 
intra în posesia trofeului.

Deci, dintre echipele Con
structorul Galați. Metalul 
București, Chimia Rm. Vîlcea 
și Steaua se va decide cine 
va reprezenta fotbalul româ
nesc în’,’.Cupa cupelor". Poa
te... Constructorul Galați.

Brașov, spre a 
fotbalului de 
Steaua (poate

rezultate ale
ultimei etape

Celelalte

de rugbi
DuminiCă, în ultima etapă a 

campionatului diviziei A la 
rugbi, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Rulmentul 
Bîrla.d — Gloria 24-8 ; ,,U" Ti
mișoara — Sportul studențesc 
3-13; Steaua — Precizia Săce. 
le 89-6 ; Vulcan — Politehnica 
Iași 10-3-,

Campioană a țării este acum 
echipa STEAUA BUCUREȘTI. 
Au retrogradat din prima di
vizie echipele C.S.M. Suceava 
și Precizia Săcele. Au promo
vat în A echipele Agronomia 
Cluj și Chimia Năvodari. Ști
ința Petroșani s-a clasat, anul 
acesta, pe locul al IV-lea în 
clasament.

...4m aflat, vă informăm...
O nouă rubrică. Cu specific însă moi mult de «aconță. O rubrică, care - in intenție - 

vreo sâ răspundă nevoii de informație a iu sitarilor sportului, curiozității lor firești, la 
maximum amplificate, după cum se știe, in perioada verii, cînd știrile fanteziste „curg" 
alert și... nimeni nu știe nimic precis. O rubrică de „culise" ale sportului nostru din muni
cipiu. Cum va răspunde ea cerințelor, vom vedea. Deocamdată, o inaugurăm...

• Coidum pleacă...
Aflăm de la conducerea 

C.S. Jiul Petroșani că antre
norul Ștefan Coidum șl-a ex
primat dorința de a antrena, 
în viitorul sezon, o altă echi
pă. Motivele -divorțului" nu 
le cunoaștem. Știrea e însă, 
ori' • i. certă.

• La odihnă, pe
litoral

Duminică dimineața, fotba

liștii Jiului, au părăsit Pe- 
troșaniul, cu destinația lito
ralul Mări’ Negre. La odihnă. 
Un ,,week-end" însă scurt. 
Doar 10 zile. După care, vor 
reveni „la treabă". Campiona
tul viitor e mai aproape ca 
oricînd. Nu a făcut deplasa
rea ’"‘regul lot...

• încă doi ingineri!
Fotbaliștii Gheorghe Co- 

iormani și Mugurel Marincan 
și-au susținut cu succes pro-

Despărțire emoționantă în „XV“-le Științei.
Foto : I. LICIU

iectele de diplomă la faculta
tea de electromecanică a In
stitutului de mine din Petro
șani, devenind ingineri. Fe
licitări șl urări de noi succe
se în activitatea profesiona
lă și sportivă !

• Adio, Știința !
Șase fotbaliști din echipa 

profesorului Gheorghe Irim’e 
— este vorba despre Bîtea, 
Grizea, Zăvălaș, Faur, Ștefan 
și Alexandrini — nu vor mai 
activa în viitorul sezon la 
Știința. Absolvind institutul, 
aceștia vor respecta repara
țiile pe linie profesională, ur- 
mînd să-și continue cariera 
sportiva în alte teamuri din 
centrele miniere ale țării.

• Cine va antrena
„Jiul“ ?

încă nu se știe cine Va ve
ni la „timona" divizionarei 
noastre A. Cele mai multe 
zvonuri pledează în favoarea 
lui Traian Ionescu (actual
mente, consilier tehnic la 
Sportul studențesc), Angelo 
Nlculescu sau Tiberiu Bone. 
Cînd una dintre „dite" ne 
va fi certificată, vă vom a- 
nunta.

• Transferări!
Pentru că deja circulă. în 

„culisele gazonului", anun

țăm și noi — f'rește, doar 
pentru a oferi prilejul discu
țiilor — cîteva posibile trans
ferării... la Jiul: Both de la O- 
limpia Satu Mare, Trandafi- 
ion de fa Metalul București, 
Hajnal de la A.S.A. Tg. Mu
reș, Serfozo de la C.S.M. Sî- 
b'u, Selimessy de la Metrojn 
Brașov. Cînd vom afla dacă 
vor întări acești 'fotbaliști 
rîndurîle echipei Jiul? După 
expirarea perioadei de trans
ferări. V-am anunțat aceste 
nume doar spre a vă înteți 
curiozitatea!

• Mulțescu la...
Dinamo ?

Nici gînd 1 Zvonul e „alar
mist". Este adevărat că „Gigi" 
Mulțescu a fost îndelung 
„curtat" de Nelu Nunweiller, 
dar valorosul nostru atacant 
central nu va părăsi Jiul. 
Dimpotrivă. După cîte știm. 
Mulțescu în curtnd va trece, 
împreună cu handbalista So
nia Boldura, prin fața... ofi
țerului stării civile. Să le u- 
răm fericire și... ani îndelun
gați lui Mulțescu în teamul 
minerilor din Petroșani 1

• Despărțire emo
ționantă

înaintea partidei cu Farul, 
rugbiștii Dinu, Bărgăunaș, 
Moroe și Lomotă au fost săr
bătoriți, în cadrul unei scur
te dar emoționante festivități, 
pentru aportul prețios adus 
în ultimii ani, la creșterea 
prestigiului sportului nostru 
studențesc. In viitorul sezon, 
probabil că ce' 4 valoroși 
rugbiști nu vor mai îmbrăca 
tricourile Științei..,

V. TEODORESCU

La casa de copii Uricani

PREOCUPARE CONTINUĂ 
pentru dezvoltarea bazei 

materiale a sportului
Ințelegînd să traducă ac

tiv în viață prevederile re
centelor holăriri ale parti
dului cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fi
zice și sportului, conducerea 
casei de copii Uricani sprijină 
din plin acțiunea de diversi

ficare a amenajărilor sportive, 
contribuie Ia îmbunătățirea 
substanțială a inventarului 
sportiv al instituției.

Aici, recent, s-a dat în fo
losință un mlcrocomplex 
sportiv care dispune în ace
lași timp de un bazin de înot. 
Avînd la îndemînă un aseme
nea mlcrocomplex, elevii ca
sei de copii Uricani vor po
posi, de acum, mai des pe te
renurile sportive, imbrățișînd 
o disciplină sau alta. Rezulta
tele încep deja să se vadă.

Participarea echipelor de 
handbal la Cupa „Diamantul 
negru" din primăvara acestui 
an, participarea celor 9 pio
nieri la faza județeană a cro
sului „Cravatele roșii" (în 
urma obținerii locului I pe 
faza de oraș), acumularea de 
11 locuri I, II și III la con

cursul de atletism (juniori) Ia 
Lupeni, din luna mai și multe 
alte succese în competițiile 
cu caracter intern desfășurate 
la Uricani pe terenurile șco
lii, au marcat începuturile 
practicării ordonate a sportu
lui în rîndurile elevilor de 
aici. Tot ca urmare a dez
voltării mișcării sportive* 
peste 70 de elevi vor lua par
te la taberele turistice și ex
pedițiile „Cutezătorii" din va
ra acestui an.

Totodată, aici a început 
construcția unei clădiri spe
ciale dedicate sportului. Noul 
lăcaș sportiv va fi dotat cu 
vestiare, instalații sanitare și 
cu o sală unde se va putea 
practica handbalul, voleiul șl 
baschetul.

In atenția conducerii școlii 
stă și preocuparea pentru 
dezvoltarea cicloturismului 
(vor fi procurate în curînd 12 
biciclete).

Un început bun care se cere 
continuu dezvoltat...

Dumitru CORNEA

, Băiatul de ciocolată*4
I „...Poate Intr-o zi, vei des

pica apa bazinului, ca o să-

I geală, iar cronometrele, uimi
te și ele, vor încremeni la ci- 

■ Ira unui record mondial... 
I Poate sulița, zvîrlită de tine, 
I se va Înălța sus, zburînd ca 
■ o pasăre pe aripile vîntului, 
Iplnă dincolo de steguleful

care marchează limita su- 
Ipremă de pînă atunci...

Sau — mai știi ? — poate u- 
Ipercutul tău de dreapta 1(1 va

aduce într-o bună zi un titlu 
olimpic, cum i-a adus lui Ni- 

Icolae Linca, mai demult...
Poate mă voi mîndri cu tine, 

Icînd un stadion întreg își va 
scoate pălăria în fata ta și-ți 

Iva trimite numai fie uraganul 
de ovalii... Dar, dacă vrei să 
știi cit de lung este drumul 

Iunui adevărat campion, cu
cite bucurii șl tristeti este el 

ț presărat și cite lacrimi și su- 
I doare izvorăsc din această

tumultuoasă luptă sportivă, 
I am să-fi deapăn în această 
• .seară povestea „Băiatului de 
I ciocolată". Ascult-o, ascult-o

cu luare aminte, căci numai 
Iașa vei înțelege ce înseamnă

truda aspră a sportivului ca- 
Ire (ine cu orice pre/ să se 

înalte spre cele mai înalte

I culmi..."
Aceste cuvinte dintr-o, pro- 

I babil, imaginară convorbire, 
’1 pe care autorul cărții „Băia

tul de ciocolată" (foarte re
cent apărută în Editura Sta
dion), cunoscutul publicist 
George Mihalache, a avut-o 
(un fel de „cuvînt înainte" 
al lucrării) cu Un... nepoțel 
conțin intrinsec cuprinsul în
tregii cărfi. O carte intere
santă, în care este narată, cu 
multă alertefe, într-un stil de-

■■■■■■■■■■■■■■
Note 

de lector

osebit de atractiv, viața și 
drumul spre supremația euro
peană în sportul mănușilor a 
uneia dintre marile glorii ale 
pugilatului românesc, Lucian 
Popescu. A celui care, Ia nici 
18 ani împliniți, atinsese un 
tel incredibil — cucerirea ti
tlului de campion european 
în boxul profesionist 1 încă 
două „centuri" continentale 
avea să-i adauge, ulterior, 
Lucian Popescu acestui prim 
mare succes.

Povestită cu lux de amă
nunte, cariera marelui sportiv 
de excepție Lucian Popescu

aduce în amintirea iubitorilor •
sportului momente vii ale pu- I
gilatului de altădată, care I
captivează la fel ca și atunci i
și care, pentru cititorul tinăr, 1
constituie adevărate „aven
turi" la care este invitat căl
duros să participe cu toată *
ființa sa. George Mihalache I
surprinde, cu talent, momen- |
tele cele mai semnificative a- i
le drumului sinuos parcurs în |
sport de Lucian Popescu — 
„băiatul de ciocolată" —, le- 
deduce importanta, le impu
ne sensurile, poate ascunse, 
totul fintind reliefarea tăriei 
morale a celui ce, în condiții ■
vitrege, nefavorabile, a știut 
să se afirme, să-și valorifice 
aptitudinile deosebite. In
tr-un stil alert ne sînț pre
zentate și „culisele" sportului 
de altădată, tot cortegiul ne- |
loialității, care se cerea și el >
înfrînt de marea ambiție. Fo- |
tografiile cărții, cu valoare i
documentară deosebită, între- I
gesc un tot unitar, bine stabi- I
lit, un volum care se citește 
pe nerăsuflate și care, așa 
cum se afirmă în genere des
pre micromonografiile despre 
viafa marilor sportivi, se re
comandă călduros, singur, de 
la sine...

Victor IONESCU

Tenis de masă

Succes prestigios al 
elevilor de la Școala 
sportivă Petroșani

In zilele de 22, 23 și
24 iun'e a.c„ sala de sport 
„Constructorul" din Hu
nedoara a găzduit una 
din „zonele" campionatului 
republican, individual și pe 
echipe, rezervat copiilor, la 
tenis de masă. La această 
competiție au fost prezenți 
peste 120 da copii, reprezen- 
tînd județele Sibiu, Vîlcea, 
Harghita, Brașov, Alba și 
Hunedoara. Județul Hunedoa
ra a fost reprezentat, cu mult, 
succes, de către elevii de la 
Școala sportivă Petroșani și 
cei de la Constructorul Hune
doara, care au reușit frumoa
sa performanță de a se cali
fica (cu nu mai puțin de 8 
sportivi și sportive) pentru 
..finale".

Rezultatul cel mai valoros 
l-a obținut Eva Ferenczl de 
la Școala sportivă Petroșani, 
care a cucerit primul loc la 
categoria 10-12 ani, deși în 
serie ca și în turneul final a 
avut adversare extrem de 
bune.

Tot pe primul loc s-au cla
sat și băieții Ion Scortar și

Ionel Țolaș de la Școala spor
tivă Petroșani care alături de 
Ion Ardeleanu de la Con
structorul Hunedoara au o- 
cupat locul întîi pe echipe 
la categoria 13-14 ani. Deși 
au ocupat numai locurile 2 
pentru etapa finală (de la 
Ploiești, din 5-7 iulie a.c.) au 
mai obținut dreptul de parti
cipare și Catla Văcăriuc, la 
categoria 10-12 ani, llie Roșu 
și Fiorin Stoianov, ambii la 
aceeași categorie de vîrstă. 
S-au mai evidențiat Violeta 
Grădinaru și Ileana Șamșu- 
dean, ocupante ale locului 3 
pe echipe, la categoria 13-14 
ani, fără să obțină însă cali
ficarea pentru finala acestei 
competiții.

Pentru succesul repurtat de 
sportivii petroșăneni, merite 
deoseb'te Ie revin și antre
norilor Eduard Gyongyoși și 
prof. Ion Vlad. Să sperăm că 
elevii lor vor avea o compor
tare la fel de bună și la etapa 
finală.

S. BĂLOI

Pe itinerariile expedițiilor 
„Cutezătorii^

„Paringul evoluează norma!
Plecați in dimineața zilei 

de 16 iunie, cu multă încre
dere in forțele noastre, să în
fruntăm semefia munților Lo
trului și să urmăm, în conti
nuare, itinerariul stgbilit, am 
avut satisfacția de a trece 
primele două etape ale „ex
pediției", pe care noi am de
numit-o „Parîngui", în condi
ții și cu rezultate satisfăcă
toare. Întreg echipajul — a- 
tlt băieții cît și fetele — s-a 
comportat admirabil. Am a- 
tacat apoi crestele și ne-am 
bucurat de prilejul de a ve
dea de ia mare înălțime iacul 
de acumulare al marii hidro
centrale de la Voineasa, lac 
în curs de formare, pe care ur
mează să-i vizităm dinspre 
est, la reîntoarcere.

Am trecut, apoi, de virful 
Preaja oprindu-ne din cînd in 
cînd să mai gustăm din fru
musețile neasemuite ale ne
sfârșitelor plaiuri ale Lotrului 
cu verdele lor de basm, în
cadrat In nestirșite păduri de 
brazi ce se pierd In zări, pa

late icj-colo, la mart depăr
tări, de șiruri albe, mai multe 
la număr, ce marchează, fie
care cite o turmă de o mie 
două de mioare cu ciobanii 
lor, măgărușii lor și clinii lor 
lățoși, stăpîni adevărati ai a- 
cestor locuri pe unde arare
ori se mai abate cite un om.

Ne-am propus să-nfruntăm 
— după alte ore de urcușuri 
și coborlșuri pe iăgașuri sta
tornicite pe crestele acestor 
înălțimi —, următorul colos, 
Șteilești (2 212 in). Sortii 
ne-au fost potrivnici însă. l.a 
poale am fost întîmpinați de 
luria deslăntuită a acestui a- 
totstăpînitor aici, care, parcă 
nevrind să-i cunoaștem sanc
tuarul „babelor" ce le tine la 
adăpost sub aripa de vest, 
ne-a trimis pe cap ploaie și 
vînt, punindu-ne îndărătnicia 
la grea încercare. E greu să-ti 
imaginezi o astfel de situație 
dacă n-ai trăit-o aievea vreo
dată. Noi am trăit-o, am sim- 
(it-o în mădularele noastre și, 
uzi leoarcă, pînă la piele, am

nadă jduit în „înțelegerea* 
muntelui, dar, ea nu s-a ma
nifestat și am înfeles că toa
tă salvarea depinde numai și 
numai de noi. Am reușit să ne 
desprindem cu disperare de 
situația grea în care ne a- 
ilam și jos, în valea Sadului, 
la poalele unui și mai neîm
păcat stăpîn — Cindrelul 
(2 244 m), am primit adăpos
tul unor oameni adevărați, 
simpli, culegători de plante 
medicinale care ne-au ocrotit, 
adăpostindu-ne în bordeiul lor 
primitor în jurul unei canadi
ene enorme, la căldura căreia 
ne-am uscat hainele și ne-am 
ars ciorapii și-am preparat o 
mincare caldă.

întreg echipajul se află la 
Păltiniș, unde am sosit din 
locul cu cabana „Gîtul Ber
becului", tofi voioși și sănă
toși fără excepfie. Mline ple
căm spre Rășinari.

înv. Adrian G. MÂNU, 
comandantul expediției
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A apărutBuletinul de identitate
act care trebuie păstrat

de fiecare cetățean
potențialului

maximi a do-

realizare a -'n-

La Grupul școlar minier

Aurel 
Con- 

nr.
(str. 
Do-

pentru preschimbarea 
expirate de asemenea 
termenul prevăzut de 

In toate aceste situații

Alexandru 
nr. 9/61), 
(str. Transilva- 
David Marcu 

13/3),

cu grijă
Actul prin care fiecare ce

tățean român domiciliat pe te
ritoriul țării noastre face do
vada identității, a cetățeniei 
și a domiciliului său este bule
tinul de identitate. Legea 
nr. 5/1971 prevede că cetățe
nii români care au împlinit 
Vîrsta de 14 ani sînt obligați să 
posede act de identitate, preci- 
zînd că cei în cauză trebuie 
să se prezinte la miliție pen
tru a solicita eliberarea actu
lui respectiv, cu cel puțin 
15 zile înainte de împlinirea 
acestei vîrste. Legea prevede 
obligația fiecărui cetățean 
de a lua toate măsurile pen
tru a evita pierderea, distru
gerea, deteriorarea sau furtul 
actului de identitate.

Necesitatea păstrării în per
fectă stare a buletinului de i- 
dentitate, pe lingă faptul că 
este o obligație legală, rezidă 
și din faptul că foarte multe 
probleme, pe care fiecare om 
le are, nu pot fi rezolvate 
fără a poseda buletin de i- 
dentitate. Cu ocazia angajării 
în muncă, Ia încheierea dife
ritelor contracte, la restitui
rea unor sume de bani de la 
C.E.C., la susținerea exame
nelor de admitere în învăță- 
mîntul de toate gradele, do
vedirea identității în fața or
ganelor de ordine, sînt numai 
cîteva situații și împrejurări 
în care trebuie prezentat bu
letinul de identitate. Dacă 
majoritatea cetățenilor păs
trează cu grijă actele de iden
titate, conștienți de faptul că 
acestea le servesc pentru re
zolvarea unor multiple pro
bleme, mai sînt unii cetățeni 
— și, din nefericire, nu puțini 
la număr — care deteriorea
ză sau pierd actele de iden
titate cu multă ușurință, iar 
alții dovedesc chiar o totala 
lipsă de răspundere în păstra
rea acestor acte.

Din numeroasele cereri și 
reclamații depuse la organele 
de miliție din cadrul munici
piului nostru se constată că 
o cauză principală care duce 
la pierderea, distrugerea, de
teriorarea și chiar furtul ac
telor de identitate este păs
trarea lor în condiții necores
punzătoare. Nu este posibil 
ca un act important cum este 
buletinul de identitate să fie 
păstrat în diferite buzunare 
interioare sau exterioare ne
asigurate sau în sacoșe și pla
se cu care se merge pentru 
cumpărături în oraș. Lipsă de 
răspundere dovedesc și acei 
cetățeni care declară cu mul
tă seninătate că „nu cunosc 
împrejurările în care au pier
dut aceste acte". Aceasta de
notă că le păstrează în locuri 
și în condiții impropriii pecp- 
respunzătoare și nu verifică 
periodic existența și valabili-

t'atea lor, fapt care are drept 
urmare anunțarea pierderii 
actelor la organul de miliție 
după trecerea termenului le
gal de anunțare sau prezen
tarea 
celor 
peste 
lege. __ 
cei în cauză trebuie să supor
te rigorile legii aplicate pen
tru contravenții.

Mai grav este faptul <iă u- 
nii cetățeni, deși au pierdut 
actele de identitate de mai 
mult timp (luni și chiar ani), 
nu se prezintă la organul de 
miliție pentru a anunța a- 
cest lucru și pentru a li se 
restitui actele găsite, lancu 
Spirache (str. Doinei nr. 1/3), 
Truță Alexandru (str. 
Vlaicu nr. 11), Coman 
stantin (str. Republicii 
114), Tredub 
Vasile Roaită 
brican Maria 
nia nr. 5/20), 
(str. Transilvania nr. 
toți din Petroșani, sînt numai 
cîțiva din cei care au pierdut 
sau abandonat buletinele de 
identitate in cursul anilor 
1971 — 1972 și in prezent lo
cuiesc la diferite adrese fără 
acte doveditoare de identitate.

Alții, după ce anunță în 
scris pierderea buletinelor de 
identitate și li se eliberează 
de către organele de miliție 
adeverințe de identitate cu 
termene de valabilitate limi
tate, nu se mai prezintă, ia 
expirarea acestora, pentru a 
li se elmera noi buletine de 
identitate in locul celor pier
dute și negăsite. Sau, după 
ce au depus reclamații pri
vind pierderea actelor de i- 
dentitute, nu se mai prezintă 

la organul de miliție pentru 
a fi puși în legalitate, consi- 
derînd in mod greșit că depu- 
nînd reclamația s-au achitat 
de o Obligație legală. In ast
fel de situații sînt Purcaru 
Ion (str. Viitorului bloc 45, 
apartament 109) și Burghiu 
Constantin (str. Independen
ței nr. 11 A) din Petroșani 
care deși au depus reclamații 
în 29 mai a.c., respectiv 4 iu
nie, nu s-au mai prezentat 
pentru a li se elibera acte de 
identitate. La fel Cazac Nico
lai (str. Maleia nr. 35), Turcu 
Petru (str. Anton Pann nr. 34), 
Popescu Gabriela (str. Funi- 
cularului nr. 21) din Petro
șani, și alții, nu se prezintă 
pentru a li se elibera buleti
ne de identitate cu toate că 
adeverințele eliberate cu oca
zia anunțării pierderii acte
lor de identitate au expirat 
de mai mult timp.

Invitînd cetățenii care 
posedă acte țde identitate sau 
posedă acte ' cu ' valabilitate 
expirată să se prezinte

urgență la organul local 
miliție pentru a fi puși în 
galitate, solicităm tuturor 
tățenilor să le păstreze 
multă grijă și să ia toate mă
surile pentru a evita pierde
rea, distrugerea, deteriorarea 
sau furtul lor. Dorim totoda
tă să reamintim cu acest pri
lej și cît'eva din principalele 
obligații ce revin fiecărui po
sesor al buletinului de identi
tate, precum și consecințele 
nerespectării acestora.

In conformitate cu prevede
rile legii, fiecare cetățean 
are următoarele obligații :

© să se prezinte cu 
puțin-15 zile înainte de 
plinirea vîrstei de 14 ani 
organul local de miliție pen
tru a solicita eliberarea bule
tinului de identitate ;
• să prevină pierderea, 

deteriorarea, distrugerea ș 
furtul actului de identitate ;
• este interzisă darea or 

primirea spre păstrare, sau 
în orice alt scop, a actului de 
identitate în afară de cazuri
le prevăzute de lege ;
• să anunțe în scris în ter

men de 15 zile, la cel mai a- 
propiat organ de miliție pier
derea, distrugerea, furtul ac
tului de identitate ;
• să predea în termen de 

48 ore celui mai apropiat or
gan de miliție un act de i- 
dentitate găsit ;

© să se prezinte în termen 
de 15 zile la organul local 
de miliție pentru a solicita 
preschimbarea actului de i- 
dentitate a cărui valabilitate 
a expirat;

să se prezinte în termen 
de 15 zile - la organul de mi
liție pentru a solicita actul de 
identitate în cazul schimbării 
numelui sau prenumelui ;
• este interzisă efectuarea 

în actul de identitate de mo
dificări, adăugiri sau menți
uni, altele decît cele prevăzu
te de lege ;
• să se prezinte la orga

nele sanitare pentru a cere 
înscrierea grupei sanguine în 
termen de trei luni de la eli
berarea actului de identitate.

Nerespectarea obligațiilor 
prevăzute la primul și ulti
mul punct se sancționează cu 
amendă de la 40 la 200 lei. 
iar celelalte cu amendă de la 
100 la 400 lei.

Precizăm că legea a venit 
în ajutorul cetățenilor în sen-, 
sul că eliberarea și preschim
barea actelor de identitate 
poate face și în localitatea 
reședință fără a fi nevoie 
cetățenii să se deplaseze 
locul de domiciliu.

GRIGORE IRIMIA din Lupeni (str. 
Aleea Gorunului, blocul B 2, ap. 12) ne în
științează că, în locuința sa, nu „urcă" apa 
caldă decît în rare cazuri. Motivul ? După 
cum zic fochiștii de la centrala termică,
programele de apă caldă sînt prea dese 
și nu e timp să se încălzească suficientă 
apă, care să ajungă și celor „de SUS". Ce 
părere au-..: șefii fochiștilor ? Nu poate fi 
găsită o soluție echitabilă ? Doar toți lo
catarii plătesc taxe !

4 RUMULUS DUDAȘ (str. Aușelului nr. 
19, Petrila) o acuză pe barmâna Maria 
Baky de la bufetul „Cotnari14 că... umple 
halbe nespălate cu bere. Nu credem.''Aș
teptăm, oricum, răspunsul șefului loca
lului.

♦ PARASCHIVA KISS (Petroșani, str. 
Viitorului, bloc 40, ap. 3): E adevărat, 
uneori pîinea care apare în rețea nu cores
punde integral gramajului stabilit. De ce ? 
Nici noi nu știm. Doar cei ce-o fabrică ar 
putea să ne edifice. De acord și cu între
bările pe care doriți să le puneți celor de 
la fabrică : Unde „merge" plusul de pline

care apare drept... minus pe piață ? De 
ce pîinea intermediară uneori nu are cu
loarea așteptată de consumatori ? Să...
așteptăm acum răspunsurile I

♦ GEORGE NICA (Vulcan, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 57): Dacă toată „povestea" 
pe care ne-aț( narat-o detaliat e adevă
rată, de ce partea „afectată11 nu a recla
mat cazul organelor de miliție? Sîntem 
siguri că acestea ar fi intervenit. Era de 
datoria lor.

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

\ Cpt. Nlcolae PĂTRUȚ, 
șeful biroului evidență, 

miliția Petroșani

nu

pentru

7 i ne ret ti l
în viața

șantierului
(Urmare din pag. 1)

respectarea normelor de tehni
ca securității muncii, pe gos
podărirea materialelor din șan
tier — tinerii și, în general, 
muncitorii nu mai aruncă la 
întîmplare materialele, sînt 
preocupați de utilizarea lor 
cît mai rațională.

Olimpiada zidarilor, faza de 
masă, este în plină defășurare 
spunea tov. Ion Anghel secre
tarul organizației U.T.C. șan
tierul 1 Petroșani. Propun ca 
proba practică a fazei munici
pale să se facă la construcția 
creșei din orașul Vulcan 
să-și dea concursul toți 
gătorli fazei de masă.

Alți vorbitori printre 
Vasile Pupăzan, membru 
comitetului orășenesc Vulcan, 
al U.T.C., Eugen Catrina, secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
șantierul T.C.M.M. Petroșani, 
Ion Mănărăzan, dulgher șantie
rul construcții Lupeni, au abor
dat problema lucrărilor de in
vestiții la construcții și mon
taje și au propus ca fiecare or
ganizație U.T.C. să preia concret 
în patronaj unele lucrări în a- 
far-a orelor de program. Discu
țiile purtate, abordarea de că
tre tineri cu responsabilitate a 
problemelor specifice activită
ții de construcții-montaj, ana
lizarea posibilităților de creș
tere a productivității muncii 
și de sporire a contribuției ti
neretului la realizarea acestor 
obiective, au fost principalele 
elemente care au asigurat uti
litatea deosebită a schimbului 
de experiență.

unde 
cîști-

care
al

Start in campania de recoltare
a fructelor de pădure

(Urmare din pag. 1)

și reparațiile
cu

zent igienizarea 
necesare. Ele sînt dotate 
ambalajele corespunzătoare — 
butoaie de mai multe mărimi, 
alte vase . —, cîntare, 
vanți și încadrate cu 
capabil șă asigure 
recepționarea și plata 
cantităților de fructe 
tate de culegători.

F LAN SA

Jocul... adevărat 
de=a spațiile de joacă '"-

In' urma publicării artico
lului „Jocul de-a spațiile de 
joacă pentru copii11 (în zia
rul „Steagul roșu11 nr. 7 311 
din 6 mai a.c.) la redacție 
ne-au sosit răspunsurile con
siliilor populare ale orașe
lor Lupeni și Vulcan.

La Lupeni s-a analizat 
problema și s-a completat 
planul general de înfrumu
sețare pe anul în curs. Ast-1 . 

. fel, „se vor realiza urmă
toarele lucrări eșalonate j

copii
pînă la data de 1 septembri- 
e: amenajarea și dotarea 
spațiilor de joacă pentru 
copii Ia blocurile Cl, Bl, 
Dl, Braia I, blocurile 22 
3J, Cartier 
A7, strada 
C2 cartier 
crărlle vor 
fondurile bugetului 
din contribuția în bani

Viscoza III, 
Parîngului, 
Viscoza I“.

înălțime5

conser- 
personal 
operativ 
pe loc a 
prezen- 
Punctul

de achiziții de la Livezeni a 
început achiziționarea afine
lor negre. Celelalte puncte își 
vor începe activitatea pe mă
sura coacerii fructelor în pe
rimetrele în care 
amplasate. Nu 
însă începerea 
decît acolo unde 
pectiv acum afinele 
sînt bine coapte.

je- 
aflăele se

recomandăm 
recoltatului 

fructele res- 
negre,

Tot consiliul popular Vul
can ne informează. referi
tor la articolul (publicat în 
„Steagul roșu" nr. 7 322 din 
19 mai a.c.) intitulat „Vă 
plac locurile de agrement 
următoarele: „Locul de agre
ment la Brazi înmănunchea
ză lucrări terminate cum sînt 
cabana, strada, nișe mozai- 
cate, terase, chioșcuri dc 
servire ale I.C.L.S., drum ru
tier și parcare11. Anul aces
ta „Brazii" vor fi la... înăl
țime căci, după cum ne in
formează consiliul popular 
Vulcan, pînă la data de 23 
August se va da în folosință 
ștrandul, patru mese de te
nis, se va amenaja un teren 
de handbal și unul de volei. 
Așa să fie !

A4. 
CI, 
Lu- 

fi executate din 
local 

a 
populației și din fondurile 
asociației de locatari.

De la consiliul popular al 
orașului Vulcan aflăm că 
„amenajarea și dotarea te
renurilor de joacă pentru 
copii s-au făcut pe toată ra
za orașului — adică 
îmbordurat terenurile, 
balastat și s-au 
najat cu zgură. In 
acestui an s-au confecționai 
jocuri și au fost dotate spa
țiile de joacă. Urmează ca 
acțiunea să se extindă 
conform planului și în carti
erul Sohodol din Paroșeni11.

s-au 
s-au 

ame- 
cursul
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Din cuprins
PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A CIN

CINALULUI
Gheorghe Cioară Exigențe în valorificarea 

productiv al municipiului București.
Dr. C. Dropu (Iași) Utilizarea la parametri

'ărij tehnice a întreprinderilor.
Alexandru Olteana Corelarea activității de 

vestîțiilor — baza creșterii effaientei l-or economice.
25 DE ANI DE LA NAȚIONALIZARE
Stere Gioga Naționalizarea — premisă a industrializării 

socialiste.
Dr. Gh. Crețoiu Procesul continuu al dezvoltării proprie

tății socialiste.
INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE
Gh. Nistor Factori determinant! ai prețurilor internațio

nale ale mașinilor și utilajelor.
Ion Craiu Reflecții asupra crizei valutare occidentale. 
CREȘTERE ȘI EFICIENȚĂ ECONOMICA
I. Crișan Specializarea fabricației de utilaje tehnologice. 
Dr. C. Enache Considerații privind legarea învătăniîntu, 

lui superior economic de producție.
I. Cristescu și L. Lachsz Investițiile și marketingul.
M. Lixandru Necesitatea sporirii aportului4 valutar net al 

exportului.
DEZBATERI
XXX Estimatii previzionale asupra Dobrogei anului 

2 000 (I).
XXX Planificarea teritorială a dezvoltării econo-mico- 

socfale (IV).
XXX Dimensionarea economică optimă a întreprinderi

lor industriale (VIII).
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR
Clement Gavrilescu Clauza națiuni4 celei mai favorizate. 
Petre Prlsecarn șl Silvestru Covrig /(olul burselor de 

mărfuri în comerțul mondial.
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl

Preocupări susținute 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 

ideologice
Recent, un număr de 30 de 

cursanți din cadrul Grupului șco
lar minier Petroșani au susținut 
examenul de absolvire al învă- 
țămintului ideologic al cadrelor 
didactice.

în cadrul examenelor au fost 
dezbătute două teme de actua
litate vizînd o largă arie de 
probleme : „Conceptul de socie
tate socialistă multilateral dez
voltată11 și „Democrația socia
listă11.

Inginerii Victoria loan și Zo-

rica Libardi, maistrul Ionel Adam 
sînt doar cîțiva din cursanții care 
au dovedit și cu acest prilej, o 
bună cunoaștere a problemelor 
dezbătute, ale căror răspunsuri 
au fost răsplătite cu calificative
le de bine și foarte bine.

Desfășurarea și încheierea cu 
succes a acestei forme a în- 
vățămîntului ideologic constituie 
pentru cadrele didactice din ca
drul grupului un prilej de con
tinuă îmbunătățire a activității 
de învâțămînt.

PROIECTANTII participant! activi
la sporirea productivității muncii

(Urmare din pag. 1) betonului turnat

crearea 
crește- 

___ _____ ,___ ,_i muncii, se
rfegâșiăște în concepții Și' solu
țiile de realizare a construc
țiilor și instalațiilor industria
le proiectate, respectiv, în 
simplitatea soluțiilor tehnolo
gice adoptate, prin care se 
asigură parametrii ceruți de 
beneficiar. Astfel în soluțiile 
constructive cu înalt grad de 
industrializare a execuției 
construcțiilor, proiectate pen
tru amplificarea și moderni
zarea I.U.M.P. 
prefabricatele de 
mat la stîlpii de 
grinzile și fermele de acope
riș, ca și la chesoanele înveli- 
torilor, pereții și ferestrele ha 
lelor etc. Aceste soluții cons 
tractive moderne au reperau 
siuni favorabile asupra posi 
bilităților de realizare a unui 
nivel ridicat de productivita
te a muncii de către cons
tructorul T.C.M.M. care, re- 
curgînd la mecanizarea ope
rațiunilor de montaj a ele
mentelor prefabricate menți
onate, va putea scurta simți
tor termenele de execuție 
comparativ cu soluțiile cons
tructive care se bazează pe

Institutului, vizînd 
condițiilor favorabile 
rii productivității

predomină 
beton ar- 
susținere.

întreprinderea pentru lianți
DEVA

recrutează
absolvenți a 8 clase școală generală 

în vîrstă de 17—18 ani pentru a fi școlarizați 
la Școala profesională de materiale de construe 
ții Deva, în meseriile de :

— OPERATORI
— SUDORI
— ELECTRICIENI .
— lăcătuși mecanici
— STRUNGARIDe asemenea recrutează tineri cu stagiul militar satisfăcut, absolvenți a 7—8 clase pentru a fi școlarizați prin cursuri de scurtă durată în meseriile de :

I

realizarea 
monolit.

Această 
iectanților 
construct) 
rabile spi 
muncii s-a manifestat. în ge
neral. lă toate lucrările ce se 
pretează la asemenea soluții, 
dintre care menționăm: hale
le secțiilor de construcții me 
talice, de reparații capitale, 
de tratament termic, forje etc 
din cadrul I.U.M. Petroșani

Fluxurile tehnologice sim- 
ple', judicios concepute încă 
de pe planșetă, urmăresc, de 
asemenea, realizarea unor 
productivități înalte în toate 
compartimentele de product) ' 
ale beneficiarului C.C.P. 
Xceastă etapă începe abia du 

pă încheierea lucrărilor de 
construcții și montaje, respec
tiv, după punerea în funcțiu 
ne a noilor 
ducție Se 
acest sens, 
economice 
dezvoltarea 
din bazin, 
s-au preconizat metode 
derne de săpare a 
miniere, metode de exploata 
re cracteri-mt'- uri- nr., 4ur 
tivități ridicate. fluxuri de 
transport continuu. capabile 
să satisfacă necesitățile aptua-

le și de perspectivă ale pro
ducției, precum și o dotare 
tehnică la nivelul ultimelor 
cuceriri ale științei și tehnicii. 

. pondjpi fayo; La proiectarea 'ranșportulut 
aorirn proefirctivirăfu minier, a aerajuliii, a ăfațiilor 

de evacuare a apelor etc se 
urmărește mecanizarea și 
automatizarea acestora în sco
pul creșterii gradului de sigu
ranță, reducerii personalului 
auxiliar și de deservire.

Se poate aprecia că, dintre 
toate aspectele înfățișate, 
acesta din urmă are o impor
tanță primordială în ceea ce 
orivește creșterea productivi
tății muncii dacă se ține sea
ma de faptul că obiectivele 
ouse 
lungi 
"e la 
nete.

Sarcinile importante ce re
vin institutului nostru, în an
samblul activității miniere din 
Valea Jiului, impun simplifi
carea fluxurilor tehnologice 
în vederea mecanizării și 
automatizării acestora, ceea 
ce va conduce, în final, la 
sporirea substanțială a pro
ductivității muncii, obiectiv 
orioritar trasat de conducerea 
de partid și de stat, care stă 
mereu în atenția colectivului 
nostru de proiectanți și cerce
tători.

preocupare 
noștri de

a pro- 
a crea

în funcțiune au 
de folosire și pot 
efecte economice

durate 
confclu- 
însem-

capacități do pro 
pot menționa în 
studiile t.ehnlco- 
întocmite pentru 
unităților minier'' 
studii prin care 

mo- 
lucrărilor

întreprinderea comercială 
locală de stat pentru 

alimentație publică Petroșani

— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ZIDARI ȘAMOTORI
— VULCANIZATORI
— SUDORI
Informații suplimentare se pot obține la sediu] între

prinderii, str. Horea, nr, 42 și la telefon 11101 — 12399.

anunță publicul consumator:

I

Mica publicitate
VÎND urgent casă și grădină. Strada Vilelor 27 Petroșani. 

Informații: Karl Marx nr. 8 Petroșani, Abrudean.
VlND casă și teren pentru casă in Vulcan. Informații 

str. Abator nr. 8.
PIERDUT legitimație de student pe numele Crăciunescu 

Barbone. O declar nulă.
PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele 

Pleșa Maria. Le declar nule.
Doamna Loy Susana aduce mulțumiri prin intermediul 

ziarului doctorului Samoilă Ioan și colectivului de medici și 
cadre medii din cadrul Spitalului unificat Petroșani pentru 
deosebita îngrijire acordată în timpul spitalizării.

> Primește înscrieri pentru abonamente la bucătăriile 
de bloc ce funcționează pe lingă unitățile:

23 Transilvania din Petrila
71 Parîngul din Petroșani (Cart. Aeroport)
43 Perla din Vulcan
46 Cina din Lupeni

Unitățile servesc meniuri bogate și diversificate, la prețul de 
7 lei, alcătuit din 3 feluri.

♦ In toate restaurantele din Valea Jiului, se servesc :
— meniuri pensiune în sortiment bogat, la prețul de 

9 lei ;
— în fiecare dimineață, „zone11 delicioase (jumătăți de 

porții), la prețuri convenabile : între 3—4 lei;
— sandvișuri asortate ;
— micul dejun.
+ Onorăm orice comandă Ia domiciliu pentru produse 

de cofetărie-patiserie, pentru diferite ocaziuni, prin casele 
de comenzi ce funcționeză pe lingă unitățile :

— Cofetăria nr. 9 „Nufărul11 din Petroșani—telefon 1511;
— Cofetăria nr. 65 „Corso11 din Lupeni — telefon 227 ;
♦ Laboratorul de preparate reci din Petroșani — telefon 

1817 — oferă o gamă variată de preparate și semipreparate 
de bucătărie.

Valoarea unei comenzi trebuie să fie de minimum 50 lei, 
la care se percepe taxa de transport.
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost inmînată Medalia

jubiliară „Gheorghi Dimitrov11
(Urmare din pag. 1)

ționale dintre cele două parti
de comuniste și popoare, de 
lupta revoluționară comună a 
acestora împotriva dușmanu
lui comun — fascismul și ca
pitalismul — dar și pentru că 
este o manifestare a relațiilor 
de prietenie și alianță, a lup
tei de edificare a unei socie
tăți socialiste dezvoltate în 
țările noastre, pentru afirma
rea ideilor invincibile ale 
marxism-lehinismului, a prin
cipiilor internaționalismului 
socialist.

Cu acest prilej, 
Todor Jivkov vă 
salutările și urările 
sonale.

La rîndul meu, 
cu toți colaboratorii, ambasa
dei, vă dorim din toată inima, 
tovarășe Ceaușescu, multă să
nătate și multe succese". (A- 
plauze).

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc să încep prin 
mulțumi Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar și Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria 
pentru hotărîrea care au lu
at-o de a-mi decerna mie, al
tor membri ai conducerii de

tovarășul 
transmite 
sale per-

împreună

a

partid și activiști ai partidu
lui nostru,. Medalia jubiliară 
cu prilejul împliniri a 90 de 
ani de la nașterea lui 
Gheorghi Dimitrov. Apreciez 
aceasta ca o expresie a rela
țiilor bune de colaborare din
tre partidele și 
noastre.

In mod 
subliniez 
Gheorghi 
noscut ca 
un animator al 
dintre partidele și popoarele 
noastre. Cu atît mai mult a- 
preciez că decernarea acestei 
medalii unor activiști ai 
partidului nostru constituie o 
expresie a hotărîrii comune a 
popoarelor noastre de a ac
ționa în continuare pentru 
dezvoltarea colaborării lor în 
toate domeniile de activitate.

Ne bucură faptul că între 
partidele noastre se dezvoltă 
și în prezent relații de cola
borare In toate domeniile de 
activitate, că schimburile de 
delegații la diferite nivele, 
inclusiv întâlnirile și convor
birile directe dintre secretarii 
generali și președinții consili
ilor de stat din cele două țări 
au o importanță deosebită în

popoarele

deosebit 
că în
Dimitrov 
un revoluționar, ca 

colaborării

doresc să 
România 
este cu-

dezvoltarea și extinderea a- 
cestei colaborări. Fără îndoia
lă că. în condițiile de azi, ale 
marilor schimbări petrecute 
pe plan mondial, cînd crește 
rolul țărilor socialiste, al miș
cării comuniste și muncito
rești, al popoarelor în viața 
internațională. colaborarea 
dintre partidele și popoarele 
noastre corespunde nu numai 
intereselor celor două partide 
și popoare, dar și cauzei u- 
nității și colaborării tuturor 
țărilor socialiste, cauzei socia
lismului, a progresului și pă
cii în întreaga lume.

Doresc, încă o dată, să ex
prim mulțumirile mele și să 
vă rog să transmiteți tovară
șului Jivkov, odată cu aceste 
mulțumiri, cele mai bune u- 
rări de sănătate și succes în 
activitatea sa. De asemenea, 
vă rog să transmiteți condu
cerii de partid cordiale urări 
(le succes, dorința noastră de 
a dezvolta tot măi activ cola
borarea în toate domeniile 
de activitate". (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut, a- 
poi, într-o atmosferă caldă, 
prietenească, cu ambasadorul 
Spas Gospodov. cu membrii 
ambasadei R. P. Bulgaria.

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

reducerea echilibrată a trupe
lor in Europa centrală ?

RĂSPUNS ;
După cum se știe, România, 

ca și alte state din Europa — 
socialiste și nesocialiste —, s-a 
pronunțat și se pronunță pen
tru desființarea blocurilor mi
litare. Considerăm, într-ade- 
văr, că existența blocurilor 
militare este un anacronism, 
că reprezintă o etapă depășită 
și trebuie să acționăm pentru 
a găsi căile cele mai cores
punzătoare pentru diminuarea 
treptată a importanței acesto
ra și, pîn^ la urmă, pentru 
desființarea blocurilor. Por
nind de aici, consider că avînd 
o asemenea perspectivă și un 
asemenea obiectiv, care cores
punde intereselor tuturor po
poarelor europene, colaboră
rii și păcii trainice intre ele, 
ca și cauzei păcii în întreaga 
lume, nu numai că nu se în
gustează sau se limitează"pers
pectivele unor progrese în 
cadrul convorbirilor de la 
Viena privind reducerea echi
librată a trupelor din Europa 
centrală, ci, dimpotrivă, avînd 
o asemenea orientare și pers
pectivă, se creează condiții mai 
bune pentru luarea unor mă
suri parțiale care trebuie să 
se înglobeze și să ducă la o 
reală dezangajare militară nu 
numai în Europa centrală, dar 
și în întreaga Europă, la des
ființarea blocurilor militare, la 
crearea condițiilor ca fiecare 
stat să se simtă în deplină si
guranță, să aibă posibilitatea 
de a-și concentra forțele, ma
teriale și umane, în direcția 
dezvoltării economico-sociale 
și de a colabora în deplină e- 
galitate cu toate statele.

ÎNTREBARE :
Succesele obținute la Hel

sinki, cu participarea foarte 
importantă a României, au a- 
propiat mai mult Europa de 
un sistem de securitate și co
operare. In ce ar consta con
cret, după părerea dumnea
voastră, domnule ' președinte, 
garanțiile pentru independen
ța fiecărei națiuni și cum ar 
putea fi depășite limitările 
suveranității existente încă in 
cadrul alianțelor ?

RĂSPUNS ;
După cum se știe, după șase 

luni de activitate intensă, la 
Helsinki s-au putut obține re
zultate bune în pregătirea pe 
o bază democratică, în deplină 
egalitate între toate statele și 
convocarea, la 3 iulie, a con
ferinței pentru securitatea eu
ropeană. Noi considerăm aces
te rezultate ca deosebit de 
importante, aș putea spune 
istorice. Pentru prima dată,

popoarele Europei s-au reunit, 
au găsit o bază comună și au 
putut ajunge la. un consens a- 
supra unor ; probleme funda
mentale. Merită menționat 
faptul că în cadrul acestor 
pregătiri, atît țări mari, — u- 
nele foarte, mari — cît și țări 
mijlocii și mici — unele foar
te mici — au putut să-și ex
pună deschis punctele de ve
dere, au contribuit la adopta
rea hotărîrilor, în consens, care 
permite începerea conferinței 
generai-europene. Din acest 
punct de vedere, consider în
seși pregătirile de importanță 
deosebită pentru climatul nou 
care se afirmă în lume.

In ce privește Conferința 
general-europeana propriu-zisă, 
în fața ei sțau fără îndoială 
sarcini deosebit de mari. După 
părerea noastră, este necesar 
ca conferința să adopte docu
mente corespunzătoare, care 
să garanteze realizarea în via
ță. pringipiilor- dg..egalitate, 
respect ' al independenței și 
suveranității, neamestecul • In 
treburile interne ale fiecărui 
stat. Aceasta presupune ca 
toate statele europene și ce
lelalte state participante — 
mă refer la Statele Unite și 
Canada — să-și asume obliga
ția că nu vor recurge în nici 
o împrejurare la forță sau la 
amenințarea cu forța în solu
ționarea unor probleme, ci 
vor acționa pe calea tratative
lor pentru găsirea de soluții 
politice, pașnice, în toate îm
prejurările. Pentru a se asigura 
înfăptuirea acestor angaja
mente, statele vor trebui sa 
găsească și formele corespun
zătoare care să dea garanția 
— și în orice caz trebuie să 
creăm o asemenea situație — 
ca orice încălcare a acestor 
principii să poată fi condam
nată de toate țările y de toa
tă lumea, ca acele state care 
ar acționa împotriva angaja
mentelor să .poată fi supuse 
oprobriului opiniei publice eu
ropene și internaționale. După 
părerea mea, popoarele sînt 
direct interesate în stabilirea 
unor relații noi,' de colabora
re și pace, și pot, dacă vor 
acționa cu fermitate, să asi
gure realizarea acestor prin
cipii.

ÎNTREBARE:
România nu a făcut un se

cret din faptul că uneori între 
țările socialiste au existat 
deosebiri de păreri. După pă
rerea dumneavoastră, domnule 
președinte, în ce condiții ar 
putea fi depășite astfel de pă
reri deosebite ?

RĂSPUNS ;
După cum se știe, între u- 

nele țări socialiste au existat

serie
Și

era 
ca

într-adevăr și există o 
de deosebiri de păreri 
chiar divergențe. Deci, 
greu pentru România — 
pentru oricine de altfel — să
facă un secret din acest lu
cru. Ceea ce a considerat însă 
România că trebuie făcut a 
constat în aceea că a acționat 
întotdeauna pentru dezvolta
rea relațiilor cu țările socialis
te, apreciind că existența unor 
deosebiri de păreri sau chiar 
divergențe nu trebuie în nici 
un fel să împiedice colabora
rea în problemele fundamen
tale. Aș putea spune că, acțio- 
nînd în acest spirit, România 
a reușiț să dezvolte relații cu 
toate țările socialiste. Pentru 
a putea fi depășite nu deose
birile de păreri, ci divergența 
sau încordarea care s-ar putea 
ivi <fe aici, este necesar să se 
pornească de Ia faptul că fie
care țară socialistă — ca ori
care țară — are un anumit 
trecut istoric, anumite condi
ții naționale, sociale, că, deci, 
și în realizarea construcției 
socialiste, cît și în abordarea 
unor probleme internaționale 
nu se poate să nu se țină sea
ma de aceste condiții. Ca atare, 
este necesar să se pornească 
de la aceste realități, să se 
tină seama că existența unor 
păreri deosebite este, cîteo- 
dată, chiar un factor pozitiv, 
pentru că, se știe, că omenirea 
a progresat întotdeauna toc
mai prin confruntarea între 
păreri — atît pe plan social, 
cît și politic și științific.

Pornind de Ia aceasta, noi 
apreciem că este pe deplin 
posibil ca '— chiar existând 
anumite păreri deosebite în
tr-o problemă sau alta — ță
rile socialiste să conlucreze 
activ în problemele privind 
atît construcția noii orînduiri, 
cît și în problemele funda
mentale internaționale privind 

«colaborarea între toate state
le, pacea și progresul social.

ÎNTREBARE:
In încheiere, domnule pre

ședinte, v-am ruga să adresați 
cu prilejul primei dumnea
voastră vizite în Republica Fe
derală Germania cîteva cuvin
te pentru telespectatorii noș
tri.

RĂSPUNS ;
Aștept cu multă bucurie să 

vizitez Republica Federală 
Germania, la invitația amabi
lă a președintelui Heinemann 
și ca răspuns la vizita pe care 
domnia-sa a efectuat-o în Ro
mânia.

Aș dori să adresez telespec
tatorilor. dumneavoastră, între
gului popor al Republicii Fe
derale Germania cele mai 
bune urări de prosperitate, de 
pace.

ULTIMELE ȘTIRI (Sr)VlAAÂ4AA£A^. 4rtÂXÂ>®)

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

trezește un viu interes
în R.F. Germania

BONN 25 — Coresponden
tul Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite : Vizita in Republi
ca Federală Germania a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, continuă 
să trezească un viu și proiund 
interes atit în rindul oameni
lor politici, cit și al opiniei 
publice și a presei.

Luind cuvîntul în fața a nu
meroși ziariști vest-germani 
și străini, purtătorul de cu
vînt al guvernului, Rudiger 
von Wechmar, a declarat că 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu este așteptată cu 
un deosebit interes și cu cer
titudinea că ea va reprezen
ta un nou pas pe drumul unor 
și mai bune relații între 
R.F.G. și România. El a pre
cizat că vizita încununează 
dezvoltarea anterioară a rela
țiilor dintre cele două țări.

In apropiere de Hamburg, 
la Kiel — port la Marea Bal
tică — unde a avut loc des
chiderea tradiționalei „Săptă- 
mini a Kielului", Gustav Hei
nemann, președintele Repu
blicii Federale Germania, îm
preună cu soția, și ministrul 
culturii din landul Schleswing 
— Holstein, prof. dr. W. 
Braun, precum și alte perso
nalități proeminente ale lan
dului au vizitat expoziția de 
grafică românească contem
porană, organizată in cunos
cutele săli de artă ale caste
lului din Kiel. Expoziția a 
fost considerată printre ma
nifestările culturale cele mai 
reprezentative ale „Săptămî
nii". In amintirea acestui e- 
veniment cultural românesc, 
președintelui Heinemann i-a 
lost oferită, lucrarea intitula
tă „Vaporul", aparținînd gra
ficianului Iosif Teodorescu.

O atenție deosebită o acor-

s>
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Vizita delegației C.C. al P.C.R. 
in Franța

Basel

MARȚI, 26 IUNIE

a- 
sta- 
in-
ii n

dă vizitei presa din R.F. Ger
mania. Luni, una dintre cele 
mai răspindite reviste vest- 
germane — „Der Spiegel", a 
publicat interviul acordat 
cestei publicații de șeful 
tulul român. Textul este 
soțit de fotografii și de 
comentariu.

La rîndul său, „Frankfurter 
Rundschau" din 25 iunie co
mentează eforturile României 
socialiste de a se ridica de la 
nivelul unei țări in curs de 
dezvoltare Ia acela al unei 
țări multilateral dezvoltate. 
Articolul subliniază caracte
rul reciproc avantajos al re
lațiilor dintre România și Re
publica Federală Germania. 
Precizind caracterul de lucru 
al vizitei pe care președintele 
român o va efectua în R.F.G., 
ziarul relevă că ea este meni
tă ca, prin intermediul con
tactelor directe, să ducă la o 
adincire a relațiilor dintre 
cele două țări, la o lărgire și 
diversificare a colaborării și 
cooperării dintre ele.

Totodată, posturile de ra
dio și televiziune ale 1 
Germania, prin emisiunile 
de actualități, s-au referit 
larg și in mod repetat la 
propiata vizită, la bunele 
lății dintre cele două state.

In cadrul multiplelor și lar
gilor contacte dintre țările 
noastre, luni, a început la 
Bonn un colocviu de trei zi
le. organizat de Fundația 
..Friederich Ebert", la care 
participă gazetari români și 
vest-germani. Este analizată 
oglindirea problemelor fie
căreia dintre cele două țări 
in presa română și vest-ger- 
mană — mijloc eficient de 
fmbunătățlre in continuare a 
cunoașterii și prețuirii reci
proce.

R.F. 
lor 

I pe 
a- 

re-
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„Problema suveranității și organi 
zarea securității europene"

VIENA 25 (Agerpres). — La 
Institutul Internațional al 
Păcii din Viena s-a încheiat 
simpozionul științific „Proble
ma suveranității și organiza
rea securității europene". In 
cadrul dezbaterilor au fost 
examinate probleme legate de 
sistemul securității colective, 
unitatea între suveranitate și 
colaborare, coexistență pașni
că și securitate, precum și 
probleme referitoare la prin
cipiile pe care trebuie clădit 
noul sistem care să garanteze 
securitatea europeană.

Președintele Institutului In
ternațional al Păcii, prof. 
Georg Fuchs (Austria), a rele
vat că simpozionul s-a desfă
șurat în cele mai bune condi
ții. Au participat oameni de 
știință din 14 țări din Europa 
răsăriteană și occidentală.

Evocînd atenția sporită pe 
care oamenii politici o acordă 
în activitatea lor științei, prof. 
Georg Fuchs a afirmat că ști
ința a început să joace un rol 
tot mai important în societa
te și, prin aceasta, 
în menținerea păcii, 
o problemă socială 
portanță deosebită.

Din țara , noastră la simpozi
on a participat conf. univ. dr. 
Gh, Moga, membru al Comi
tetului Național pentru apăra
rea păcii.-.

• Consiliul Programului Na
țiunilor Unite pentru proteja
rea mediului ambiant, a cărui 
sesiune se desfășoară, în pre
zent, la Geneva, a hotărît alo
carea din fondurile sale a su
mei de 5,5 milioane dolari pen
tru promovarea cooperării pe 
plan mondial în domeniul pro
tecției mediului înconjurător.

firește, și 
care este 

de o im-

• Președintele Irakului, Ah
med Hasan al-Bakr, a sosit luni 
la Sofia, intr-o vizită oficială 
de trei zile, la invitația lui 
Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia.

că 
al 
in

• Agenția Tartiug anunță 
Janos Radar, prim-secretar 
C.C. al P.M.S.U., va face, 
prima jumătate a lunii iulie, o 
vizită de prietenie în Iugosla
via, la invitația lui losip Broz 
Tito, președintele RJS.F. Iugo
slavia, președintele U.C1..

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Atentatul; Republica : 
Tinerii ; PETRILA : Anul car
bonarilor ; LONEA — Mine
rul : Vacanță la Roma ; ANI- 
NOASA : In umbra violenței; 
VULCAN : Un adevăr pe ju
mătate ; LUPENI Cultural : 
Cupa gloriei ; Muncitoresc : 
Pernei în ofsaid.

RADIO
5,00 Buletin de șt’ri ; 5,05 

Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 — 8,08 Radioprogra-
mul dimineții; 
microfon, melodia 
tă ; 9,30 Atlas

știri; 11,15 Medalion Vasilc 
Veselovski; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 întîlnire cu me
lodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal ; 13,30 Concert de
prînz ; 14,00 Compoz/torul
săptămînii; 14,40 Muzică
populară; 15,05 Radioenciclo- 
pedie pentru tineret; 15,40 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 
populare ; 
săptămînii ;
pentru fanfară; 17,30
lodii populare; 18,00
rele ser id; 20,00 Zece
lodii preferate ; 20,45 
semnări ; 21,00 Revista șlagă
relor ; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale ; 22,00 
Radiojurnal.

16,15
16,35

17,00

Melodi'' 
Cîntecul 
Marșuri 

Me- 
O- 

me- 
Con-

10,05
10,10

10,25

11,05

12,30
12,50

18,50

8,30 La 
prefera- 

cultural;
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Muzică populară. 10,30 Start 
la •ntersectie; 11,00 Buletin de

T
19,20
19,30

9,00 Teleșcoală ;
10,00 Telex ;

20,00
20,05

Avanpremieră ; 
Arad — insula 
reportaj;
Teleenciclopedia 
are);

Telecinemateca 
tineret: Explozie
munți — producție 
studiourilor 
grafice iugoslave ; 
Pe-un picior de plai 
52 de inițiative în 52 de 
săptămîni (reluare); 
Telejurnal;
Curs de limba rusă. 
Lecția a 59-a (reluare); 
Telex ;
Publicitate ; 
Moment folcloric ; 
Steaua polară. Emisiu
ne de orientare școlară 
și profesională. Minerii;
Muzică. Emisiune de ac
tualitate muzicală ; 
1001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen. 1973 
an hotăritor ;
Cîntecul săptămînii ; 
Universitatea T.V.;

a Ill-a

(relu-

pentru 
în 
a 

cinemato-

20,45 Seară de teatru ; „Min
cinosul" de Carlo Gol
doni. Interpretează un 
colectiv al Teatrului 
„Lucia Sturdza-Bulan- 
dra" ;

22,35 24 de ore. Contraste 
lumea capitalului.

VREMEA
Valorile temperaturii 

registrate în cursul zilei 
ieri :

in

în
de

Maximele : Petroșani T 15 
grade ; Paring + 10 grade.

o

Minimele : Petroșani 4- 12 
grade ; Paring 4- 7 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în curs 
de ameliorare ușoară. Izolat 
se vor semnala averse de 
ploaie slabă. Vint slab din 
secte 1 nordic.

Re„inr.:n 5j admini«*"'*,> ierului ; Petr~«ftni, strada Republicii, nr 90 telefon : 1662.

• La Palatul Congresului din 
Buenos Aires a avut loc o în
trevedere între generalul Juan 
Peron, liderul Mișcării Justiți- 
aliste, partid de guvernămînt, 
ș: Richardo Balbin, președintele 
Partidului Radical, principala 
tortă politică a opoziției.

• Politica externă a Mexicu
lui se bazează pe principiile 
neagresiunii, respectarea drep
tului fiecărui popor la autode
terminare, neintervenția în 
treburile interne ale altor țări, 
recunoașterea egalității între 
popoare, coexistenței pașnice 
și active pentru 
cii și securității 
clarat ministrul 
externe, Emilio

instaurarea 
în lume, a 

mexican 
Rabasa.

pă- 
de- 
de

• Sub tirul artileriei Frontu
lui Unit National al Cambodgi
ei — F.U.N.C., depozitul trupe
lor lonnoliste de la Kambol, si
tuat la numai patru kilometri 
de aeroportul civil și militar al 
orașului Pnom Penh, a fost par
tial distrus.

PARIS 25 — Coresponden
ță de la Paul Diaconescu : In 
cursul vizitei pe care o între
prinde în 
Partidului 
delegația 
Comunist 
tovarășul 
cretar al C.C. al P.C.R., a fost 
primită, luni, la primăria mu
nicipiului Marsilia, de Gaston 
Defferre, primar al orașului, 
președintele Grupului parla
mentar socialist. Au fost 
față : Emile Loo, membru 
Biroului Executiv, secretar 
țional al P.S.F., secretar 
Federației de partid Bouches- 
du-Rhone, și membri ai Consi-

Franța, la invitația 
Socialist Francez, 

C.C. al Partidului 
Român, condusă de 
Ștefan Andrei, se-

de
al

na- 
al

liului municipal. întâlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, caracte
ristică bunelor raporturi din
tre cele două partide, tradițio
nalei prietenii romăno-fran- 
ceze.

însoțiți de Andre Hardy, 
arhitectul șef al orașului, oas
peții români au vizitat apoi 
cartiere noi de locuințe, edi
ficii sqcial-culturale, monu
mente ale Marsiliei.

In cursul aceleiași zile, de
legația C.C. al P.C.R. a avut 
întîlniri cu militanți ai Fede
rației Bouches-du-Rhone a 
Partidului Socialist Francez.

BERNA 25 (Agerpres). — La 
Basel a avut loc, între 22 și 24 
iunie o reuniune internațională 
în problema dezarmării. La re
uniune, reprezentantul Comite
tului național pentru apărarea 
păcii, Cristian Popișteanu, re- 
dactor-șef al revistei „Magazin 
istoric", a prezentat intervenția 
„Dezarmarea, factor activ de 
securitate mondială ; rolul o- 
piniei publice pentru mobiliza
rea în vederea dezarmării ge
nerale și totale".

Cuvîntarea lui Leonid Brejnev la întîlnirea 
cu reprezentanți ai cercurilor

de
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — Luînd cuvîntul la o 
întîlnire cu reprezentanți ai 
cercurilor de 
S.U.A., 
referit la noua 
pe care o capătă în 
noastră comerțul, colaborarea 
economică între state, 
sul nestăvilit pe plan 
mic, tehnico-științific, 
ral duce la o creștere 
a nevoilor și cerințelor oame
nilor și impune o diviziune 
internațională a muncii din 
ce în ce mai largă, impune 
dezvoltarea comerțului, a re
lațiilor economice. tehnico- 
științifice și culturale între 
state. Apreciind că noile ce
rințe ale vremurilor nu și-au 
găsit o reflectare deplină în 
practica relațiilor economice 
internaționale, vorbitorul a 
explicat aceasta și prin faptul 
că gîndirea oamenilor rărrrf- 
ne uneori în urma noilor^ re
alități 
El a 
factor 
stacol 
laborării reciproc avantajoa
se între U.R.S.S. și S.U.A. 
l-au constituit condițiile poli
tice. Oprindu-se, în continua
re. la consecințele pe care 
le-a avut perioada „războiu
lui rece" pentru relațiile eco
nomice, a subliniat că încor
darea în sfera politică a obli
gat Uniunea Sovietică și alte

afaceri din
Leonid Brejnev s-a 

semnificație 
epoca

Progre- 
econo- 
cultu- 
uriașa

ale vieții economice, 
apreciat că principalul 
care a constituit’ un ob- 
în calea extinderii co-

* Trupele colonialiste portu
gheze care acționează în Gui
neea Bissau au suferit importan
te pierderi provocate de unită
țile patrioților conduse de 
Partidul African al Independen
tei din Guineea-Bissau și 
din Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), relevă un comu
nicat militar dat publicității la 
Lisabona.

• Astronauții Charles Con
rad, Joseph Kerwin și Paul 
Weitz au sosit duminică seara 
la Centrul Spațial de la Hous
ton. In drum spre Houston, as
tronauții au fost primiți la San 
Clemente, în California, — un
de au făcut o escală — de pre
ședintele Richard Nixon și se
cretarul general al P.C.U.S., 
Leonid Brejnev.

• Aviația americană a efec
tuat, în cursul zilei de dumi
nică, noi raiduri de bombarda
ment asupra zonelor eliberate 
ale Cambodgiei. La aceste acți
uni au luat parte formații ale 
aviației tactice și bombardiere 
grele de tipul „B-52" — a anun
țat purtătorul de cuvînt al Co
mandamentului forțelor milita
re ale S.U.A. din Oceanul Paci
fic.

• Un incendiu declanșat la 
uzinele din Baule (Franța), spe
cializate în construcția navelor 
și materialelor nautice, a pro
vocat pagube estimate la 1 
milion de franci. Incendiul, a 
cărui origine a rămas necunos
cută, a distrus peste 30 de vase 
și o cantitate însemnată de ma
teriale de construcții

• Cutremurul de pămint re
simțit duminică în insula japo
neză Hokkaido a provocat în
semnate pagube materiale, mai 
ales' în ceea ce privește căile 
de comunicații. Astfel, calea fe
rată Nemuro a fost întreruptă 
in mai multe locuri din cauza 
alunecărilor de teren.

afaceri din S.U.Â
țări să trăiască retrase. nu 
le-a permis să meargă spre o 
dezvoltare largă a colaborării. 
Dar dacă acest lucru a con
tinuat 10—20 de ani, a spus 
el, aceasta nu înseamnă că o 
asemenea situație trebuie să 
se prelungească la infinit.

Trebuie lichidat cu tot cu
rajul tot ceea ce este perimat", 
trebuie să se meargă înainte 
pe calea întăririi păcii, des
tinderii, a dezvoltării colabo
rării. Pot spune cu toată răs
punderea. a continuat el, că 
partidul și guvernul nostru 
văd în aceasta scopul înalt 
al politicii lor și că ea este 
sprijinită întru totul de po
porul sovietic. Aș vrea. în 
legătură cu aceasta, să re
cunosc, de asemenea, merite
le poporului american Și ati
tudinea sa pozitivă, ale pre
ședintelui S.U.A., Richard 
Nixon? "ale’ ’ reprezentanților 
lumii de 'â’faceri?

După ce a evocat convorbi
rile avute în ultimele zile cu 
conducătorii americani și a a- 
rătat că un loc important 
l-au ocupat problemele dez
voltării relațiilor economice 
între cele două țări, Leonid 
Brejnev și-a exprimat păre
rea că un plan de mari pro
porții, care să abordeze pro
blema pe scară largă, avînd 
în vedere o perspectivă înde
lungată. de aproximativ 20 
de ani, ar deschide posibili-

tăți uriașe pentru aceasta. To
todată, a declarat el, exami- 
nînd recent situația în dome
niul relațiilor economice ex
terne ale U.R.S.S., am ajuns 
la concluzia că în prezent nu 
ne poate satisface ceea ce am 
realizat. Vorbitorul d mențin, 
nat, că au fost criticate se
ver unele departamente so
vietice de resort pentru lipsa 
unor inițiative de proporții 
mari, pentru lipsa de curaj, 
pentru concepții 
pentru lipsurile din 
tea lor. In același 
a arătat că, deși îi 
pe oamenii de afaceri 
ricani pentru spiritul lor 
treprinzător, trebuie să 
maree că nici ei nu au 
dovadă uneori de curajul 
venit, nu manifestă inițiativă 
de mari proporții și trăiesc 
cil concepții perimate.

in încheierea întîlnirii sale 
cu oamenii de afaceri ameri
cani. Leonid Brejnev a de
clarat că el consideră un lu
cru imposibil să se amestece 
în treburile interne ale S.U.A. 
Cred, a spus el. că în abor
darea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., ca și între toate 
celelalte popoare și țări, este 
foarte irriportant să se țină 
seama că fiecare popor își are 
sistemul său statal și social, 
particularitățile sale naționa
le. tradițiile și obiceiurile sa
le.

învechite, 
activita- 

t'imp, el 
stimează 

ame- 
în- 
re- 
dat 
cu-

Situația din Irlanda de Nord
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Ca urmare a măsurilor excep
ționale de securitate adoptate 
de autoritățile militare bri
tanice, în ultimele zile situația 
din Irlanda de Nord a fost, 
după părerea observatorilor, 
„neobișnuit de calmă", în 
comparație cu tensiunea exis
tentă în ultima perioadă. Un 
purtător de cuvînt militar a 
precizat că la operațiunile de 
asigurare a ordinii în vederea 
alegerilor generale de Ia 28 iu
nie a.c. au fost mobilizați, în- 
cepînd de vineri, peste 4 000 
de militari și polițiști, care au 
blocat toate căile de comuni
cație între cartierele catolic

și protestant din Belfast. Per
soanele și automobilele care 
s-au prezentat, în aceste zile. 
Ia singurul punct de trecere 
d ntre cele două cartiere, au 
fost supuse unui sever control.

Cu toate acestea, un locuitor 
al cartierului protestant din 
Belfast a fost ucis duminică 
noaptea, în ușa apartamentu
lui său, de o rafală de armă 
automată trasă dc un necu
noscut.

De asemenea, la London
derry au fost semnalate, în 
ultimele zile, cîteva ' atentate 
cu bombe, dintre care unul 
s-a soldat cu distrugerea bi
bliotecii municipale.

Inflația și stabilizarea prețurilor, 
două probleme ale Japoniei

TOKIO 25 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Ministrul de finan
țe al Japoniei, Kiichi Aichi, a 
declarat că lupta împotriva in
flației și pentru stabilizarea 
prețurilor sînt cele mai im
portante probleme care con
fruntă Japonia în prezent. 
Măsurile, întreprinse pînă 
acum în scopul reducerii ce
rerii pe piață nu s-au dovedit 
eficiente. Ideea de a introdu
ce o politică a veniturilor, în 
sensul înghețării salariilor cu 
«au fără înghețarea concomi
tentă a prețurilof, a precizat

Kiichi Aichi, nu este încă po
sibilă din punct de 
practic. In prezent, 
acționa doar pentru 
intrarea excesivă de 
tăți monetare externe pe piața 
japoneză.

Referindu-se la alte sarcini 
ale politicii Japoneze el a su
bliniat importanța intensifică
rii cooperării internaționale. El 
a amintit, apoi că, în general, 
Japonia se află mult în urma 
țărilor industriale în ce pri
vește nivelul de trai și o sar
cină importantă constă în a 
ajunge din urmă aceste țări.

vedere 
se poate 
a reduce 

lichidi-

Inundații și alunecări 
de teren

BERNA 25 (Agerpres). — 
Ploile torențiale care au căzut 
în ultimele trei zile în Elve
ția au provocat inundații și 
alunecări de teren în regiunile 
centrale și de nord ale țării. 
In unele zone, traficul fero
viar și rutier, precum și legă
turile telefonice au fost între
rupte.

în Elveția
La altitudinea de peste 2 000 

de metri au fost semnalate 
căderi de zăpadă, care au blo
cat două dintre cele mai im
portante trecători — Grinsel 
și Susten ; au fost înregistrate 
temperaturi neobișnuit de scă
zute pentru această perioadă 
a anului.
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