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In ziua de 2 iulie a. c., a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C. C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului.

ta primul punct al ordinii de zi, Comitetul E- 
xecutiv a dezbătut, pe baza unei ample expuneri 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, unele 
probleme actuale ale situației internaționale și 
ale politicii externe a partidului și statului nostru.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare in legătură cu rezultatele 
vizitei in Republica Federală Germania și con
vorbirile purtate cu președintele R.F.G., Gusta' 
Heinemann, cu cancelarul Willy Brandt și cu al’ 
reprezentanți ai vieții politice și economice vest 
germane.

In legătură cu aceste probleme, Comitetr 
Executiv a adoptat o hotărire care se public' 
separat.

In continuare, in cadrul ședinței, au fost exa 
minate concluziile controlului asupra modului ir 
care au fost aplicate măsurile aprobate de Co 
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. in iulie 1972 
privind producția, depozitarea, transportul și des 
facerea cărnii și a preparatelor din carne.

Apreciind măsurile adoptate pină în prezent 
Comitetul Executiv a stabilit ca Ministerul Agri 
culturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ministe 
rul Comerțului Interior, consiliile populare jude
țene și al municipiului București să acționeze cu 
toată fermitatea pentru realizarea in cele mai 
bune condițiuni a programului privind producție 
de carne, aprobat de conducerea partidului.

Este necesar ca organele interesate să ia ma 
suri pentru mai buna valorificare a cărnii, pen
tru diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea

substanțială" a condițiilor de igienă din unitățile 
alimentare.

Comitetul Executiv a discutat, de asemenea, 
concluziile controlului efectuat asupra activității 
desfășurate de Ministerul Industriei Ușoare în 
domeniul producției, exportului, investițiilor, cali
tății producției și aprovizionării populației.

Relevînd dezvoltarea impetuoasă, in ultimii 
ani, a industriei ușoare, cit și ritmul inalt în care 
se va dezvolta această ramură in viitor, Comite
tul Executiv a indicat ca Ministerul Industriei U- 
șoare să ia in continuare măsuri energice pentru 
a asigura dotarea acestei ramuri cu mașini și 
utilaje de inaltă tehnicitate, intreținerea și utili
zarea corespunzătoare a mașinilor, legarea mai 
strînsă a cercetării științifice de nevoile concrete ale 
perfecționării produselor și valorificării superioare a 
materiei prime ; este necesar să se ia măsuri 
hotărîte pentru îmbunătățirea calității produselor, 
pentru lărgirea gamei de sortimente corespunză
tor cu cerințele populației și cererile de pe piața 
externă. Comitetele județene, organele și orga
nizațiile de partid din întreprinderile industriei 
ușoare, organizațiile sindicale și de tineret, toți 
oamenii muncii trebuie să manifeste maximum de 
exigență pentru întărirea disciplinei în produc
ție, ridicarea nivelului profesional și de calificare 
al celor ce muncesc în industria ușoară, pentru 
a se asigura produse de bună calitate, pentru a 
folosi cu eficiență maximă capacitatea de pro
ducție, materiile prime și materialele.

Comitetul Executiv trasează sarcina să se la 
toate măsurile pentru asigurarea b'-M aprovi
zionări a populației cu mărfuri de Ibrg consum, 
în vederea realizării integrale a programului 
partidului de ridicare a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.
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Bilanț și imperative la finele primului semestru

Sporirea productivității muncii, calea 
principală de realizare integrală a sarcinilor

la extracția de cărbune pe acest an
• Cum ați încheiat semestrul I ?
• Ce rezerve trebuie mai intens 

valorificate pentru obținerea unor 
rezultate

♦
mai bune ?

• Prin ce măsuri asigurați desfă 
șurarea corespunzătoare a acti 
vității in semestrul II ?

Răspund cadre de conducere de la 
exploatări și centrală —

Ing. VASILE OGHERLACI,
director general adjunct

at Centralei cărbunelui Petroșani :

Stă în puterea fiecărui
realizeze

rr
colectiv minier să

planul ritmic, să obțină 
randamente superioare, 

să ridice gradul de eficiență 
economică a exploatării"
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Ion Dinu — unul din bri
gadierii de frunte de la sec
torul I al minei Dîlja.

Foto : I. LICIU

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R
cu privire la activitatea internațională

a partidului și statului

— Am încheiat prima ju
mătate a celui de-al treilea 
an al cincinalului. Cum a- 
preciați. tovarășe director 
general adjunct, rezultatele 
de ansamblu obținute de 
colectivele unităților mini
ere din Valea .Jiului in a- 
cesi an ?

— In primele cinci 
anului, planul* a fost 
nit lună de lună. In 
nie însă, rezultatele 
mai slabe, sub nivelul preve 
derilor de plan și al 
pe care 
seamnă 
noastră 
velul cerințelor. Ca urmare a 
neîndeplinirii planului de că
tre majoritatea exploatărilor 
miniere, bazinul Văii Jiului 
:ntră în cel de-al doilea semes
tru cu o însemnată cantitate 
de cărbune sub plan S-a creat 
astfel o situație deosebită, 
care ne obligă să acționăm e- 
nergic, operativ, atît la nive
lul centralei cît și ai fiecărei 
unități, pentru mobilizarea în
tregului potențial material și 
uman în vederea recuperării 
grabnice a rămînerii în urmă, 
condiție esențială a îndeplini
rii sarcinilor pe întregul an

luni ale 
îndepli- 

luna iu- 
au fost

dotării 
o avem. Aceasta în
că nici activitatea 

nu s-a ridicat Ia ni-

ploatărilor miniere din bazin. 
Din păcate, numai două co
lective ne oferă această posi
bilitate : colectivele exploată
rilor miniere Vulcan și Dilja. 
Vreau să subliniez că aceste 
colective nu au avut condiții 
mai bune decît altele. Ele au 
lucrat în aceleași condiții ca 
și celelalte colective miniere, 
s-au confruntat cu greutăți de 
aceeași natură, dar au obținut 
rezultate mai bune pentru că 
și-au organizat mai bine ac
tivitatea, au acționat cu mai 
multă fermitate, au muncit 
cu un entuziasm mai mare 
pentru a onora în întregime 
angajamentele luate. De aceea, 
te adresăm cele mai calde fe
licitări, împreună cu urarea 
de a spori în viitor realizările 
obținute in primul semestru.

— Tuteți face o mențiune 
specială pentru colectivele 
cu rezultate mai bune ?

— Din analiza rezultate
lor pe cele 6 luni încheiate 
din acest an rezultă că, 
practic, pe ansamblul ba
zinului planul a fost înde
plinit lună de lună cu ex
cepția lunii iunie ; pe do 
altă parte, în cadrul ex
ploatărilor miniere a conti
nuat să se manifeste feno
menul neritrriicității, ca
racterizat prin realizări 
inegale de la o decadă Ia 
alta. Concomitent, 
care exploatare

în fie- 
minieră.

— Ne pare rău că nu putem 
face o asemenea mențiune 
pentru toate colectivele ex-

Interviu realizat
C. M AGI) IUN

de
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E. M- Lonea 97,6 100.3
E. M. Petrila 94,3 100,7
E. M. Dilja 100,1 101,1
E. M. Aninoasa 94,5 99,0
E. M. Vulcan 100,0 102,0
E. M. Paroșeni 88,9 104,1
E. M. Lupeni 84,3 94,0
E. M. Uricani 84,4 97,2

Total
Valea Jiului 92,4 99,0

Eliminarea 
factorilor-frînă, cerință 

a îmbunătățirii activității 
productive

luni ale 
totuși, la 
semestru, 
diri bazin 

sub 
nerealizarea

Vulcan, 
Lonea și Pe- 
depășit sarci- 
ceea ce pri
de cărbune

Primul semestru al anului 
în curs a pus în fața unităților 
miniere, din Valea Jiului im
portante sarcini pe linia creș
terii producției de cărbune, a 
îmbunătățirii calității, a creș
terii dotării tehnice și a gra
dului de mecanizare a muncii.

Deși au fost asigurate pre
misele realizării, chiar a de
pășirii sarcinilor de plan, deși 
evoluția indicatorilor de an
samblu în primele 
anului a fost bună, 
sfîrșitul primului 
exploatările miniere
au înregistrat rămîneri 
plan precum și 
unor indicatori sintetici. Ast
fel, pe total bazin, producția 
brută de că-bune a fost reali
zată doar în proporție de 99,0 
la sută, iar nivelul producti
vității medii a muncii în pri
mele șase luni ale anuluj a fost 
cu 75 de kilograme sub nive
lul planificat.

Rezultate bune au, înregis
trat la sfîrșitul semestrului ex
ploatările miniere 
Dilja, Paroșeni, 
trila care și-au 
nile de plan în 
vește producția
brut extras. Exploatările mi
niere Lupeni. Uricani și 
noasa au înregistrat însă 
rămîneri sub olan.

Care sînt cauzele care 
condus la această situație de 
ansamblu nesatisfăcătoare l Tn 
primul rînd se poate consta
ta că în decursul lunii iunie 
în toate exploatările miniere 
din Valea Jiului, cu excepția 
minelor Dîlja și Vulcan, acti
vitatea productivă s-a situat 
la un nivel .... u inferior celui
din primele cinci luni, exploa
tările miniere Lonea,! Petrila, 
Aninoasa și Paroșeni. înregis- 
trînd importante rămîneri sub 
plan.

Se constată că planul pro- 
duet'vită'ii muncii. indicator 
de mare importanță în asigu
rarea eficienței economice, nu 
a fost realizat în semestrul I 
Ia nici una din minele din

Ahi- 
mari

bazin, înregistrîndu-se nerea 
lizări față de nivelul planifi
cat de 163 kilograme pe post 
la mina Lupeni, de 96 la Vul
can, de 38 la Dîlja, 39 la Ani- 
noasa etc. Cit privește impli
cațiile nerealizării productivi
tății muncii, e suficient să a- 
rătăm că, în alternativa situă
rii acestui indicator la nivelul 
planificat și în condițiile ce
lor aproape 2,7 milioane de 
posturi prestate, s-ar fi obți
nut o producție de peste 
20 000 tone. Cauzele care au 
condus la această situa
ție ? Aceleași care au 
fost semnalate, cu prilejul tu
turor analizelor și care, cu 
toate măsurile luate, dar nu 
întotdeauna aplicate cu destu
lă consecvență, continuă să se 
manifeste: folosirea insufici
entă a fondului de timp dispo
nibil, gradul scăzut de exploa
tare intensivă a utilajelor, ne- 
întronarea unei discipline fer
me a producției.

S-a pierdut un volum im
portant de producție, ne de-

Ing. Bujor BOGDAN
Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Pagina a 2-a SPORT
ț La încheierea sezonului 

competițional fotbalistic 
VACANȚA!

• Rugbiștii de la Știința 
Petroșani meritau un loc 
pe podiumul laureaților.

• Comportare exemplară, 
rezultate excelente.

• „Paringul" pe ultimele 
două etape.

După sesiunea de vară a 
examenelor, cu care a luat 
sfîrșit anul universitar 
1972—1973, studenții Institu
tului de mine din Petroșani 
au început perioada practicii.

— Pentru studenții care efec
tuează practica in Valea Jiu
lui, ne spunea tovarășul 
prof. dr. ing. Ilie Constan- 

.tinescu, prorector al. Institu
tului, practica a început 
printr-un necesar instructaj 
de cunoaștere a Normelor 
departamentale de protecția

Practica 
studenților

muncii, desfășurat timp de 
trei zile — 2, 3 și 4 iulie. 
După acest moment ei vor 
fi încadrați în procesul mun
cii la minele și întreprinde
rile din municipiu, ' unde, 
conform modului de orga
nizare și desfășurare, vor 
lucra efectiv și nu numai In
tr-un loc de muncă, ci în 
tot fluxul tehnologic. In a- 
ceste zile o comisie a insti
tutului se va deplasa în fie
care loc unde este organizată 
practica pentru a urmări 
condițiile existente.

fn timpul practicii în pro
ducție cei aproximativ 300 de 
studenți vor participa și la 
activități cultura l-distractive 
și la muncă patriotică pen
tru terminarea complexului 
sportiv aflat pe dealul insti
tutului. Alături de ei au fost 
solicitați să ia parte și cei 
35 de studenți ai Facultății 
de electrotehnică a Institutu
lui politehnic din Timișoara.

Buna desfășurare a prac
ticii în producție, în așa fel 
incit ea să fie cît mai utilă 
pregătirii de specialitate a 
studenților, și pregătirile 
pentru jubileul care va avea 
loc în luna octombrie, for
mează principalele coordo
nate ale activității Institutu
lui de mine din Petroșani.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., luînd tn dezbatere une
le probleme ale situației inter
naționale și ale politicii exter
ne a partidului și statului nos
tru, consideră că desfășurarea 
evenimentelor internaționale 
confirmă pe deplin justețea li
niilor directoare trasate de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională în domeniul po
liticii externe, a analizei și a- 
precierilor privitoare la proce
sele care au loc in lumea 
contemporană, Ia schimbările 
in raportul de forțe mondial. Ia 
cursul luptei pentru destindere, 
colaborare și pace.

Comitetul Executiv a dat in 
unanimitate o înaltă apreciere 
activității desfășurate de con
ducerea partidului și statului, 
contribuției botăritoare pe care 
secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adus-o și o aduce 
la elaborarea politicii externe 
a României, la traducerea în 
viață a holăririlor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței 
Naționale.

Tovarășul 
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
va face o vizită 

de prietenie 
în iugoslavia

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, va 
face, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, losip Broz Tito, o 
vizită de prietenie in Iugo
slavia la jumătatea acestei 
luni.

Relevind că pe arena mnndia- 
lă au loc profunde mutații și 
schimbări în direcția destinde
rii și colaborării, a afirmării 
politicii de independență națio
nală a popoarelor, a participă
rii tuturor statelor la solutiona
rea problemelor internaționale 
șl, in acest cadru, a sporirii ro
lului (ărilor mici și mijlocii, a 
ridicării conștiinței și răspun
derii popoarelor în salvgarda
rea păcii. Comitetul Executiv 
evidențiază contribuția de sea
mă pe care au adus-o și o a- 
duc la aceste procese țările so
cialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, clasa muncitoare, 
celelalte forțe progresiste, de
mocratice. antiimperialistc din 
întreaga lume. Concluzia prin
cipală care se desprinde din a- 
natiza evoluției politice mondi
ale este că, spre deosebire de 
perioada de după primul război 
mondial, acum, la aproape trei 
decenii de la sfîrșitul ultimu
lui război mondial, ne aflăm nu 
in fața unei stări de încordare, 
ci in fața unui puternic curs 
spre destindere, colaborare și 
apropiere intre popoare. Acest 
curs corespunde năzuințelor 
tuturor popoarelor de a așeza 
relațiile dintre state pe baze 
noi, echitabile, de a-și consa
cra eforturile progresului e- 
conomico-social, bunăstării și 
prosperității iiecărei națiuni.

Desigur, în lume continuă să 
existe forțe ostile colaborării 
și destinderii, întronării unor 
principii noi în relațiile dintre 
state. Aceasta impune menține
rea vigilenței, intensificarea 
luptei maselor largi populare 
de pretutindeni, a tuturor for
țelor antilmperialtste pentru ca 
situația nouă să evolueze și să 
devină o realitate de lungă du

rată pe planeta noastră. Comi
tetul Executiv apreciază că 
participarea activă și eficientă 
Ia atingerea acestui țel este în 
prezent sarcina principală a 
partidului și statului nostru.

Trecînd în revistă activitatea 
internațională a partidului 
statului, 
o înaltă 
obținute 
dîncirea 
rale cu 
rn țăTife rare au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială, și 
trasează sarcina de a se acțio
na in continuare pentru dezvol
tarea acestei colaborări, pe ba
za egalității în drepturi, respec
tului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
in treburile interne șl avanta
jului reciproc.

Analizînd problemele securi
tății în Europa, Comitetul E- 
xecutiv salută începerea Confe
rinței general-enropene — cu 
participarea reprezentanților 
tuturor statelor, în condiții ca
re permit abordarea unui cerc 
larg de probleme, pe baza de
plinei egalități în drepturi și 
suveranității luluror națiuni
lor, — ca pe un eveniment de 
importanță istorică in viața po
litică a continentului nostru. 
Comitetul Executiv aprobă 
mandatul delegației române ca
re participă la conferința mi
niștrilor de externe de la Hel
sinki și trasează sarcina de a 
se acționa cu consecvență pen
tru creșterea aportului țării 
noastre la desfășurarea cu suc
ces a lucrărilor conferinței, la

și 
Comitetul Executiv dă 
apreciere rezultatelor 
in amplificarea și a- 
colaborării multilate- 
loale țările socialiste,

(Continuare în pag. a 4-a)

Coordonate hunedorene

De aproape două decenii 
arde nestinsă flacăra marilor 
furnale de Ia Hunedoara 
Șuvoiul de metal incandes
cent ce se sgurge aici fără 
contenire a purtat și poartă 
in forța și strălucirea lui 
semnificații deosebite.

_ Astăzi aceste semnificații 
sînt cele mai dense, dînd va
lori majore furnaliștilor. e- 
forturilor lor de a produce 
pentru economia națională 
metal mai mult, de bună cali
tate, la un nivel de eficientă 
cît mai ridicat. Sînt eforturi 
și preocupări intense izvorîte 
din hotărîrea muncitorilor 
specialiștilor de la cele 
furnale hunedorene, de a 
duce în viață programul 
laborat de Congresul _
X-lea și Conferința Naționa
lă a partidului pentru accele
rarea progresului economic 
al țării, pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de 
men.

La cel mai nou furnal 
nedorean — agregat cu 
înalt grad de mecanizare și 
automatizare, capabil 
realizeze performanțe de ni
vel mondial — preocupările 
în aceste direcții esențiale sînt

și
6 

tra- 
e-
3,1

ter-

hu-
un

deosebit de evidente. Prim- 
furnalistul Simion Jurca, unul 
din cei mai renumiți siderur- 
giști ai Hunedoarei, declară :

— Principala noastră rea
lizare din acest al treilea an 
al cincinalului, este atingerea 
parametrilor proiectați la 
noul furnal de 1 000 mc. Deși 
agregatul a fost pus în func
țiune cu puțin mai mult de 
o jumătate de an în urmă, 
am reușit să obținem într-un 
termen foarte scurt indici de 
utilizare și consumuri de cocs 
comparabil cu cei realizați la 
agregate similare din uzinele 
siderurgice avansate. Acum 
ne străduim să ridicăm para
metrii tehnico-economici 
un nivel mult mai înalt.

Realizarea colectivului 
la furnalul nr. 9 este de
real prestigiu. Datorită mun
cii oamenilor de aici, Hune
doara va produce în acest an 
cu o jumătate de milion de 
tone de fontă mai mult de
cît în anul trecut și va reduce 
cu citeva zeci de milioane de 
lei cheltuielile de producție.

— Asemenea preocupări 
rodnice sînt vizibile la toate 
furnalele mari — ne-a decla
rat maistrul Nicolae Mărcules-

de
un

cu, Erou al Muncii Socialiste. 
Dovadă este faptul că încă în 
primul trimestru al anului 
ne-am îndeplinit angajamen
tul de a produce peste pre
vederile planului anual 

5 000 tone de fontă cu cocs 
economisit. Ne-am creat ast
fel n<5i posibilități ca pe an
samblul primilor trei ani ai 
actului cincinal să realizăm 
suplimentar, numai la secția 
noastră, aproape 40 000 tone 
de fontă. La aceste rezultate 
se adaugă succesele colectivu
lui secției I furnale, cu care 
putem spune că ne-am asi
gurat avansul necesar îndepli
nirii cincinalului înainte de 
termen.

Tot ceea ce constituie pro
gres și realizare de prestigiu 
in munca furnaliștilor este, 
in prinicpal, urmarea investi
ției de gîndire și competență 
tehnică, efectul direct al ac
țiunilor largi de promovare a 
tehnicilor și tehnologiilor mo
derne de lucru, de perfecțio
nare continuă a producției. 
Din toate aceste puncte de

George PAUL

(Continuare in pag. a 3-a)

Plecarea 
ministrului afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România 
la Conferința pentru securitate 

in Europa
lor Externe, Constantin Viad, 
ambasadorul țării noastre în 
Finlanda, de consilieri și ex- 
perți.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, precum și funcționari 
superiori din M.A.E.

Era, de asemenea, prezent 
ambasadorul Finlandei la 
București, Martin Pentti Suo- 
mela.

și cooperare
Luni la amiază, ministrul a- 

facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Helsinki, 
unde va participa la prima 
fază a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
ale cărei lucrări vor începe la 
3 iulie 1973.

Ministrul afacerilor externe 
este însoțit, la lucrările Conte 
rinței, de Valentin Lipatti, am
basador In Ministerul Afaceri- (Agerpres).

în pagina a 4-a:

O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANĂ 
PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE• -. •

Capitala finlandeză 
evenimente.

începutul unei ere 
rare și destindere.

Un mare succes al 
statelor socialiste.

cunoaște febra marilor

noi. durabile de coope-

eforturilor comune ale

O etapa nouă in dezvoltarea continentului
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La încheierea sezonului
competițional fotbalistic

M C A tH!
...Campionatul diviziei A s-a 

terminat. Avem o nouă Cam
pioană. Dinamo București. O 
echipă sobră, cu nume, cu me
rite. ,,U“ Craiova e marea în- 
\ insă a actualei ediții a primei 
competiții fotbalistice. O în- 
Iringere „la potou", poate ne
meritată... Campionatul diviziei 
B s-a terminat și el. Politehni
ca Timișoara a promovat în 
A. Ieșenii și bucureștenii de la 
Metalul așteaptă încă, cu ne
răbdare,... consumarea restanțe
lor. Șansele cele mai mari sînt 
de partea echipei din dealul 
Copoului. S-a terminat și com
petiția deviziei C. Au promo
vat în B nu numai fruntașele se
riilor ci, grație imprevizibilei 
hotărîri a federației, și secon
dantele acestora. E bine I Să 
fie. Să existe în fiecare orășel 
echipă divizionară. Determină 
oricum o emulație sportivă 
.Cupa României" nu s-a decer
nai încă. Dumunică, cu kilogra
me de plumb in picioare, epui
zați, jucătorii finaliști, de la 
Constructorul Galați și Chimia 
Rîmnieu Vîlcea, au hotărlt să.. 
..mai tragă" odată. Azi, adică 
Cine va cîștiga ? Indiferent 
cine, o finală nemaivăzută, ca 
aceasta, în nici un caz nu gră
iește absolut nimic despre un... 
progres în fotbalul nostru. Dar, 
să punem totul pe seama... în- 
timplării și să așteptăm. încli
năm spre o victorie a gălățe- 
nilor. Nu oricărei echipe de C 
i-e îngăduit să elimine din 
„Cupă" patru divizonare A. E 
o performanță mai mult decît 
meritorie.

...De mîine, însă gata ! S-a 
terminat cu fotbalul. S-a pus

punct. Vacanță! Vacantă 
munte, vacanță la mare. Va fi 
scurtă, știm. S-a mărit numărul 
echipelor divizionare. Pregăti
rile se cer intensificate. Efortul 
va fi mai mare. Refacerea re
surselor epuizate e o necesita
te. Se revitalizează loturile. Se 

.completează „găurile" echipe
lor. Vom asista la transferuri 
poate neașteptate. Pasionații 
sportului — rege sînt, acum, în 
plină „campanie a zvonurilor". 
Care de care mai fanteziste! 
Nimeni dintre aceștia nu do
rește descompletarea echipei 
îndrăgite și află doar cine va 
întări rîndurile iavoriților lor. 
Rămîn, apoi, Ia încheierea pe
rioadei de transferări, pur și 
simplu consternați. Deconcer
tați. Nu mai știu ce să creadă. 
Ce au făcut și ce lac în aceas
tă perioadă fotbaliștii ? In afa
ră de odihnă — examene stu
dențești, examene de bacalau
reat, intervenții chirurgicale, 
tratamente, vizitarea părinților 
Un moment de respira, folosit 
intens. Refacere sub toate 
aspectele. Absolut necesară...

E vacanță 1 Vacanță pentru 
fotbaliști, arbitri, conudcători 
de cluburi și asociații (care au 
scăpat de grijii), vacanță pen
tru cej ce în fiecare duminică 
lși aflau locul în tribune. Peste 
cîteva săptămîni însă... 
nou pe stadioane. încep , 
calele". Nu le vom scăpa.
vor atrage din nou dreptun
ghiurile de gazon (și ele refă
cute), ne va absorbi total.. 
curiozitatea noului. Pînă atunci 
insă, vacanță. Vacanță plăcută!

Adrian CONDOR

• fotbalului (fază din meciul

de baraj Minerul Vulcan
la

Dacia Orăștie).

O... „pledoarie" elocventă

pentru frumusețea deosebită

Comportare exemplară,
rezultate excelente

★

e-
și

Greciei. 
selec-

3 titluri (două la 
1 si A 2 și unul la 
F 1 V 5) • Stefan 

titlu național la a- 
Doru

organizare exemplară

Pe 
A- 

s-au încheiat întrecerile
I preliminare pentru 

" la atletism,

Foto : Aurel DULA

Știrea s-a răspindit cu iuțea
la fulgerului. Echipa de n-avo- 
modelism a clubului sportiv Ji
ul Petroșani, principala ama
toare a întrecerilor interne a- 
le genului, s-a clasat și la re
centele campionate republica
ne, disputate la Tg. Mureș, p“ 
locul 1. Navomodeliștii antre
nați de Leontin Ciortan au re
petat performanța de anul tre
cut, reușind să cucerească 11 
titluri de campioni naționali.

După înapoierea de la Tg, 
Mureș a echipei navomodeliști- 
lor, am ținut să întregim știrea 
succesului, deja apărută în co
loanele ziarului nostru, cu o 
convorbire la temă în compa
nia multiplului campion națio
nal LEONTIN CIORTAN...

— V-am solicita să ne vor
biți, pentru Început, despre pe
rioada dinaintea startului în 
concursul de 13 Tg. Mureș. Ce 
rezultate,în pregătiri, au pre
cedat comportarea exemplară 
din orașul de pe Mureș ?

Convorbire cu 
Leontin Ciortan, 
antrenorul navo- 
modeliștilor de la 

Jiul

Rugbiștii de la Știința ...Am aflat, vă informăm • ••

Petroșani meritau un loc pe • In lotul național

„podiumul laureaților“
Spre deosebire de anii tre- 

cuți, cfnd comportarea mereu 
ascendentă a „cincisprezece- 
lui" studenților mineri era a- 
nalizatâ cu insistență în coloa
nele ziarului nostru, în mod 
special după eventuale nescon
tate clacări, pe întregul par 
curs al recent-încheiatului 
campionat ne-am mărginit a 
spune totul despre Știința 
doar... tu crtthfcile ' -’jocurilor.’ 
Poate 
ni se
— 15 
tate, în virtutea titlului de e- 
chipă viceeampioană a țării, 
iar înfrîngerile (7) — normale, 
avîndu-se în vedere procesul 
de împrospătare a lotului după 
plecarea, în vara lui 1972, a 5 
titulari, iar „egalitățile" (4) 
simple... accidente.

Se poate aprecia ca bună e- 
voluția Științei Petroșani în 
anul competițional 1972—1973? 
Da — pentru că Ortelecan și 
colegii săi au reetalat virtuțile 
unui team aplaudat pe multe 
stadioane ale țării, pentru 
rugbiul spectacol practicat, nu
— deoarece o serie de evoluții 
s-au bucurat de un tratament 
superficial din partea vicecam- 
pionilor, 
rezultate 
mătate a 
depărtat 
mult rîvnita poziție de 
Debutului promițător, 
toamna anului trecut (victo
rie în fața campionilor, la Pe
troșani) i-au urmat rezultate 
mai puțin previzibile, printre 
care o înfrîngere severă la 
Steaua și o „egalitate" la Să- 
cele. Pe bună dreptate, se a- 
precia în presa de specialitate 
că tocmai aceste rezultate au 
favorizat evadarea din pluton 
a echipei militare, lansată de
cisiv în cucerirea titlului. Du
pă un tur neconcludent, în 
care cunoscuta alternanță „una 
caldă — una rece" devenise 
ceva la ordinea zilei în viața 
echipei studenților mineri, un 
început de retur decepționant, 
culminînd cu severa înfrîngere 
(10—0) în fața Stelei, pe teren 
propriu, au urmat zile... mai 
blînde. Trei victorii consecu
tive, un rezultat egal și o nouă 
suită de patru succese au re
lansat teamul pregătit de 
Constantin Băltăreții într-o 
aprigă luptă pentru ocuparea 
unei poziții pe podiumul lau- 
reaților acestui campionat. 
Atunci cînd credeam cu toții 
în autodepășire (în traducere
— victorie) la București, îm
potriva unei echipe mereu în
vinsă în ultimii doi ani, Grivi- 
ța Roșie, Știința a pierdut la 
scor (12—0), nereușind să 
profite de înfrîngerea rivalei 
sale Dinamo, ratînd totodată 
marea șansă de a încheia în
trecerea cu numai două echi
pe în față...

In mod cert, a ocupa locul 
patru intr-un campionat în 
rare echilibrul valoric se face 
din ce în ce mai mult simțit, 
nu este la îndemîna oricui, 
chiar dacă diferența de punc
ta este de 12, față de cele a- 
cumulate de campioană. Nu 
trebuie să uităm faptul că po
liția actuală a fost ocupată cu 
iun Iot în care Martin, Stăncu- 
fteanti, Burghelea, Veștemeanu,

totul despre Știința

pentru că orice rezultat 
părea firesc. Victoriile 

la număr — erau scon

atrăgînd după sine 
ce încă din prima ju- 
campionatului au în- 
decisiv pe Știința de 

lider, 
din

Radu, Dumitru, Zafiescu erau 
ciebutanți sau cvasidebutanți 
pe scena primei divizii. Nu
meroasele accidentări (Ortele
can, Talpă, Bărgăunaș), reți
nerea fortuită a unor titulari 
pe tușe, „grație" deciziilor, 
iuste de altfel, ale comisiei de 
disciplină (Dinu, Lomotă), au 
redus considerabil, poate 
chiar în momente decisive, po
tențialul -eincLspjazecelur1 pe- 
troșănean. Și totuși, pe bună 
dreptate, se afirmă că actuala 
componență a lotului permi
tea echipei studenților mineri 
obținerea unor performanțe 
superioare. Știința a avut la 
dispoziție un pachet de înain
tași de primă valoare. Alături 
de internaționalul Dinu, au 
excelat același inepuizabil

Pe marginea 
comportării echipe

lor noastre
divizionare în

campionatele națio 
nale recent
încheiate

certă în

Moroe (admirabil exemplu de 
dăruire), Talpă, Ortelecan și 
tînărul Ștefan, o adevărată 
mostră de ambiție, a cărui as
censiune este dată ca
condițiile unei munci perseve
rente completate de un plus 
de modestie. Etape în șir, am 
admirat ingeniozitatea tactică 
a jucătorului antrenor Băltă- 
rețu, un veritabil creier al 
„greilor" petroșăneni, precum 
și pe aceea a lui Florian Con
stantin, inițiator a sute, poate 
mii de „grămezi pe fază 
cursivă", fluctuant însă în bă
tăliile aeriene pe care în urmă 
doar cu un sezon le dominase 
net...

In ciuda unor foarte buni 
mijlocași la grămadă, Neagu 
și Bărgăunaș și a „spiridușu- 
lui" E’ălcușanu, aflat aproape 
de apogeul carierei sale spor
tive, linia de treisferturi care 
îneîntase prin acuratețea jo
cului său pe amatorii sportu
lui cu balonul oval de-a lun
gul întregului campionat 
1972—1973 nu a mai reușit să 
fructifice decît arareori ba
loanele cîștigate cu atîta tru-' 
dă de colegii din avantposturi

Abribula, F. Dumitru, Rădu- 
lescu, Stănculeanu, Burghe- 
lea au dovedit în mod special, 
în unele jocuri din retur, că 
știu și pot să joace un rugbi 
modern. Essai-urile spectacu
loase, semnate de Burghelea, 
Stănculeanu și Rădulescu au 
constituit, în cele din urmă, 
serioase amendamente la adre
sa unor evoluții șterse, lipsite 
de coloratură tehnico-tactică.

Esaverajul pozitiv (240 : 132; 
scoate în evidență nu atît ca
pacitatea ofensivă a formației 
pe cît buna sa orientare în 
fazele de apărare. Tînărul 
Martin, deși nu s-a ridicat în
totdeauna la valoarea prede
cesorului său, Bucoș, a de
monstrat reale calități, dove- 
dindu-șș alături de Fălcușanu 
unul din oamenii de bază ai 

■| echjpei. Nu o dată, victori^ 
studenților mineri a fost con
turată 
lor de 
tori...

Deși
1972—1973
diviziei A la rugbi, nu trebuie 
uitate nici condițiile în care 
Știința Petroșani a pregătit 
fiecare din evoluțiile sale. 
Nici în acest an competițional. 
problema unei baze sportive 
proprii nu a fost rezolvată fa
vorabil de către conducerea 
C. S. U. Știința, astfel îneît 
..laboratoarele preparațivelor“ 
alb-albaștrilor au rămas dea
lurile din împrejurimile Insti
tutului de mine, terenul de 
handbal al Școlii sportive Pe
troșani sau terenul cu zgură 
din incinta stadionului „Jiul" 
Ba, maî mult, chiar evoluțiile 
oficiale ale acestei echipe de 
primă mînă a rugbiului 
nesc, erau mutate cînd 
vorba de teren propriu 
Petroșani la Lonea ș.
atari condiții, 
că jocurile se 
pe stadioane 
încasările nu 
măcar sumele cu care trebuiau 
să fie retribuiți oamenii de 
ordine. Chiar dacă sportul cu 
balonul oval nu se bucură de 
aceeași popularitate ca fotba
lul, nu poate fi trecută cu ve
derea „pierderea" în care lu
crează din punct de vedere fi 
nanciiar această echipă, pierd,- 
re garantată din plin de per 
manentele mutații ale jocuri 
lor acasă pe stadioane străine, 
în localități unde rugbiul e 
cunoscut mai mult din auzite 
Avem convingerea că organele 
de resort vor găsi cît mai ra
pid modalitatea reevaluări) 
cuvîntului de „teren propriu" 
și pentru acești merituoși bă 
ieți din „XV“-le 
mineri...

S-a încheiat un 
dar urmează altul, 
mai dificil, date fiind și ple
cările reputaților internațio 
nali Dinu și Bărgăunaș, a altoi 
colegi care de asemenea au 
încheiat capitolul studenției 
Avem însă certitudinea că 
după acest loc 4, Știința va 
depune eforturi maxime pen
tru . reocuparea unui Ioc pt 
podiumul fruntașilor. Rămî- 
ne doar ca admirabilelor efor
turi de impulsionare a echipei 
de către membrii secției de 
rugbi a C. S. U. Știința Petro 
șani, profesorii Aurel Suciu, 
Ion Dijmărescu și Dumitru 
Constantin să 1: se alăture per
severența în pregătire a bu
chetului valoros de 
pe care foarte tînărul 
(dar și vîrstnicul 
Constantin Băltăreții 
grijă.

Antrenorii reprezentativei 
de rugbi a României, Titi 
lonescu și Theodor Rădu
lescu, au alcătuit' lotul na
țional în vederea viitoarelor 
confruntări internaționale 
ale sezonului. Din rîndul 
celor 30 jucători convocați 
fac parte și trei component! 
ai Științei Petroșani: Orte
lecan, Dinu și Florin Cons
tantin. Lista celor ce vor 
îmbrăca tricoul național, în
să, după cum comunică fe
derația de specialitate, ră- 
mîne în continuare deschisă. 
Intre 1 și 31 iulie, a fost fi
xată perioada transferărilor 
la rugbi:

mise ? Ne referim la micro- 
baza de culturism, preconi
zată a întregi „zestrea** 
ștrandului. O așteptăm. Și 
mai așteptăm ca adminis
trația ștrandului petrilean 
să mai... tragă cu ochiul și 
prin „grădina vecinului** din 
Lupeni. Are ce vedea aco
lo, spre a urma un bun e- 
xemplu...

• A propos de na 
tatie !5

mare, această 
i“ a elevi- 

considerat'ă (știe 
tri-

grație preciziei lovituri- 
picior ale acestor jucă-

s-a încheiat ediția 
a campionatului

Vacanța
„stagjune estivală' 
lor, este 
oricine), al... patrulea 
mestru școlar. Printre alte
le, C.J.E.F.S. Hunedoara si 
Inspectoratul , școlar jude- 
.țean. după cîte știm, a tra
sat o sarcină precisă facto
rilor educaționali pe linie de 
sport — aceea de a iniția, 
în fiecare localitate, . centre 
de învățare a înotului. Pro
fesorii de sport au datoria 
să-și spună răspicat cuvîn- 
tul. Le intră în obligațiile 
de serviciu această sarcină ! 
Pînă acum — nici o știre! 
In afara funcționării deja a 
existentului centru de la 
ștrandul „Preparatorul" Lu
peni — nici măcar o infor
mație despre... intenții nu 
ne-a parvenit de la Petrila. 
Petroșani, Vulcan etc.

— Intre 6 și 10 iunie, în Po
lonia. Ia Katowice, s-a desfă
șurat un concurs internațional 
cu participarea reprezentative
lor țărilor socialiste. O repeti
ție generală înaintea campio
natelor europene. In Parcul de 
cultură și odihnă din Chorzow, 
într-o 
dar pe un timp oarecum nefa
vorabil 1 Se schimbaseră cîte- 
va puncte în regulamentul in
ternațional al concursurilor și 
era necesară o verificare a po- 
tențelor. Lotul țării a fost alcă
tuit din 10 navomodeliști. Trei 
dintre aceștia, adică ei, Fr. Csa
szar și Ștefan Pop, eram de Ia 
Jiul...

— Rezultate ?
— Nu prea mari. Csaszar — 

un loc 5, la teleghidate, Pop 
— un loc 5 la aeroglisoare...

— Și Leontin Ciortan ?
— Un loc 4 și un loc 3, ' 

droglisoare 5 cm. E cel 
bun, de altfel, din toate 
obținute de întregul lot!

— E pentru prima oară 
un concurs național de talie e 
organizat de orașul Tg. Mureș. 
Ce considerente au determinat 
această opțiune ?

— Numai tendința de a răs- 
pîndj navomodelismul a cîntă- 
rit în decizia federației noas
tre. Din Tg. Mureș nu a parti
cipat la concurs decît un sin
gur modelist. Vremea nu prea 
ne-a fovarizat. S-a concurat pe 
anumite porțiuni ale ștrandu
rilor. alături se sărea la tram
bulină, valurile firește au im
pietat timpii. Mai mult, concu- 
renții au fost nevoiți să monte
ze balizajul, să execute culoa
rele 1 Rezultatele s-au dove
dit mal scăzute față de posibi
litățile noastre obișnuite, ori
cum însă, e bine că... ale noas
tre au fost mai bune ca ale al
tora...

ta hi- 
mai 
cele

cînd

P P

• Codin Dumitres
cu la Jiul!

româ- 
era 

de la 
a. In 

nu e de mirare 
disputau uneori 
golașe, în care 
acopereau nici

studenților

campionat, 
Poate și

jucâtori 
antrenor 
jucător) 

îi are în

Nicolae LOBONȚ

— Adeseori mai puternici ?
— Echipele Politehnica Ga

lați, Avintul și Voința Reghin.
— Să trecem în revistă, de

taliat, rezultatele obținute...
— Pe echipe. locul 1 în con

cursul general al celor 3 pro
be de concurs. La qlisoare și 
teleghidate, locul 1 pe echipe; 
la propulsate — locul III pe 
chipe. La juniori — un loc I 
un loc II pe echipe.

— Individual ?
— Friederich Csaszar —

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Iugoslaviei a 
continuat cu etapa a 2-a, Po- 
zarevaț — Kladovo (170 km), 
cîștigată de rutierul francez 
Guy Leleu, cronometrat cu 
timpul de 4h03'07" (medie ora
ră 41,900 km). Primul dintre ci
cliștii români a sosit Tudor Va- 
sile pe locul 5, cu timpul da 
4h05'17". In clasamentul gene
ral individual conduce Guy Le- 
leu — 5h04'42”, urmat de Kras- 
kov (U.R.S.S.) la 10”, Rosani (I- 
talia) la 50", T. Vasile (Româ
nia) la 2’30", Suhov (U.R.S.S.) 
la 2' 30" etc.

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. — 15h20'50” ț 2. 
Franța, la 1' 54”; 3. Iugoslavia, 
la 4'16" ; 4. România, la 4'16”; 
5. Danemarca, la 6,09”; 6. Iu
goslavia B, la 6' 24", 7. Italia, 
la 11'04" etc.

Tenismanul 
trescu, unul 
gioșii adversari, pe plan in
tern, de acum cîțiva ani ai 
lui... Ilie Năstase, va evo
lua în viitor sub culorih 
clubului Jiul Petroșani. Re
cent, i-a fost ridicată o sus
pendare dictată acum un an 
de către F.R.T., căpătînd 
drept de joc. Noua secție a 
C.S. Jiul va porni, deci, în 
lupta pentru afirmare cu un 
jucător de elită, fost com
ponent al ..naționalei" 
tineret.

Codin Dumi- 
dintre presti

• Reintră Naghi
Grama

de

Ș’

Și, pentru că veni vorba 
despre ridicările de suspen
dări. admiratorilor fotbaliș
tilor de la Jiul le oferim o 
știre certă: stoperul Grama 
a „terminat** definitiv 
Progresul București, în 
itorul sezon urmînd să 
tărească compartimentul 
fensiv al Jiului. Tot în
rioada vacanței, se încheie 
și suspendarea lui Al. Naghi 
Ii vom revedea, deci, înce- 
pînd cu 12 august, din nou 
în arenă pe Naghi și Grama

cu.
vi 
în 
de 
pe

• Cu multă întâr
ziere...

Zilele trecute, cu multă 
întîrziere, și-a deschis por 
țile și ștrandul din Petrila 
Primele observații : apa e 
rece, nimic nou de semnalai 
în jurul bazinului. Unde 
sînt amenajările inedite pro-

® IONEL MODEA — VUL
CAN : Ne rugați să publicăm 
adresele cluburilor Jiul și Di
namo București, pentru a i le 
prezenta... prietene! dv., o ad
miratoare oonvinsă a fotba
liștilor din cele două teamuri 
divizionare. Nu e nevoie să 
știți adresele exacte. Factorii 
poștali din Petroșani și Bucu
rești e deajuns să vadă nu
mele echipei pe plic și vor 
ști precis unde să le ducă. 
Așa după cum celebrului Pele 
i se poate scrie orice misivă

• De ce ?
Aflăm cu stupoare că o 

bună parte a componenților 
echipelor de fotbal Știința 
Petroșani (juniori) și Mine
rul Vulcan (seniori) inten
ționează obținerea „vizelor 
de plecare" din Valea Jiu
lui. Direcția ? „Exod" spre 
Tg. Jiu. De ce ? — ne in- 
itrebăm și, totodată, între
băm pe cei ce sînt îndrituiți 
să dea acordul de principiu 
— chiar nu mai au nevoie 
echipele din Valea Jiului, 
de exemplu Paringul Lo- 
nea sau Minerul Lupeni, de 
jucători buni (ne referim 
special la Chiripuci și 
renezi) ?

Pe agenda celor mai recente 
competiții sportive de masă s-a 
înscris și partida de popice din
tre echipa „Constructorul mi
nier" Petroșani (T.C.M.M.) și o 
selecționată a aparatului comi- 
tetulu: municipal de partid, 
disputată sîmbătă, 30 iunie. Du
pă lansarea celor 60 bile mixte, 
cu scorul general de 1 347 la 
1 256 p.d. a cîștîgat echipa apa-

în
Fe-

al
cursurile 

de antre-

• Alte noutăți
® Pop, fostul st'oper

Jiului, termină
Școlii postliceale
nori de pe lîngă I.E.F.S. și va 
reveni, probabil, la Jiul 
în corpul tehnicienilor @ 
Tot sub semnul probabilită
ții se dă și știrea plecării 
antrenorului Tlberiu Szabo 
de la „cîrma" echipei de ti- 
neret-rezerve a Jiului ® 
A revenit, la Minerul Lu
peni, jucătorul Ceteraș. Pu
țin mai lent ca odinioară. Și 
mai neambițios I ® Se re
gretă enorm la Știința Pe- 

. troșani și Minerul Lupenj 
că tocmai în acest an, al... 
norocului promovării în B. 
nu s-a tras „și 
pentru locul 2.
Să ocupi cîțiva 
locul secund în 
ratezi promovarea, 
anul „transformărilor 
clasezj pe locul 4 și 7 este, 
cumva, o mare lipsă de șan
să. Păcat'!

cu dinții" 
Intr-adevăr 
ani la rînd 
serie și să 

iar în 
r“ să te

5 
titluri republicane la teleghi 
date F 1 E 1, F 1 E 500 F 1 
V 25. F 3 E și F 3 V ; Leontin 
Ciortan — 
glisoare A 
teleghidate 
Pop — un 
eroglisoare, clasa B 1 : 
Tămaș — un titlu la teleghida
te F 1 V 10 ; juniorul Tiherin 
Konyar — un titlu republican 
la teleghidate F 3 E i Ceilalți 
componenți ai echipei noastre 
s-au clasat astfel : Ernest Ro- 
manciuc, locul II la aerogli
soare B 1 j, juniori ; Teodor 
Garaliu. locul III Ia propulsate 
EK ; Dom Negrescu. locul V la 
propulsate EH...

— Rezultate excelente ce se 
cer mereu confirmate!

— Absolut 1 La sfîrșitu! lunii 
iulie se va alcătui lotul Româ
niei pentru „europenele" de a- 
nul acesta din Cehoslovacia, 
care se vor desfășura între 6 
șt 12 august la Ceske Budejo- 
vîce. o localitate cu mare tra
diție în navomodelism. Sîntem 
vizați 4 de la Jiul : Csaszar 
Pop, eu și Negrescu. Lotul va 
fi însă compus doar din 6 oa
meni, așa că e mare concuren 
tă 1 Apoi. în septembrie (4-9) 
vom merge la campionatele re
publicane de veliere si mache
te, la Mangalia.

— Vă așteaptă confruntări 
foarte dificile 1

— Da. Ne pregătim însă cu 
sîrg. Cu atenție. Modificările 
aduse regulamentului (desfiin
țarea carburanților dopați și li
mitarea nivelului de zgomot 
admis) ne cer și o prenăUre 
specială! Sperăm insă că ' vom 
face și în continuare tată.,. ,.

— Mult succes I

ATENA 2 (Agerpres). - 
stadionul Karaiskakis. din 
tena. 
grupei 
„Cupa Europei 
concurs la care au participat 
selecț'onatele masculine ale Ro
mâniei, Bulgariei și 
Pe primul loc s-a situat 
tionata României, cu 42 puncte, 
urmată de Bulgaria — 38,5
puncte Grecia 36,5 puncte. 
Primele două clasate s-au cali
ficat pentru grupa semifinală 
de la Nisa (4-5 august). In ziua 
a doua de concurs, atletul ro
mân Gheorghe Cefan, clasat pe 
locul doi în proba de 3 000 m 
obstacole a stabilit un nou re
cord național cu timpul de 
8'26"2/10. Primul clasat, atle
tul grec Kotessoros a corectat, 
de asemenea, recordul țării sa
le, în 8'25"6/10. Proba de ștafetă 
4\400 m a revenit echipei Ro
mâniei, cu timpul de 3’09"4/10 
— nou record național. Dintre 
reprezentanții țării noastre au 
mai obținut victorii Șerban 
Ciochină — 16,43 la triplu salt 
și Dezideriu Szilaghi — 77,54
in, la aruncarea suliței.

★

probe i 
simplu 
Irimia, 
m —

V. TEODORFSCU

I O E
ratului comitetului municipal 
de partid. Au ma: fost perfec
tate, cu această ocazie, și alte 
întreceri între cele două selec
ționate. Exemplul poate fi ur
mat și de către alte colective 
de muncă din întreprinderile 
și instituțiile municipiului. 
Sportul e al nostru, al tuturor I

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
In cea de-a doua zi a competi
ției internaționale de caiac-ca- 
noe, „Regata Belgrad", sportivii 
români au cîștigat 4 
Ion Sevastian, la canoe 
10 000 m — 51’ 16", Ion 
la caiac simplu 10 000
46T6"6/10; Markov și Nichitov 
la caiq£ . dubju .10 000

"țfe la ’cAiăc dublu 10 000 m — 
42'13”. In clasamentul final pe 
echipe, primul loc a fost ocu
pat de R.F. Germania — 92
puncte, urmată de România — 
62 puncte, Iugoslavia — 29
puncte, Finlanda — 19 puncte, 
Italia — 16 puncte, Bulgaria — 
15 puncte. Olanda — 13 puncte, 
Cuba — 3 puncte.

:aia;p . dubju ,,10 000 m — 
1^1/10 și Zabarp — Sidoren-

'Aî a*1 -w.

lElfX
Gh. CRIȘAN, 

corespondent /////ZZ///Z/ZT/////7///7///////Z

Pe itinerariile expedițiilor „Cutezătorii**

In articolul precedent, vă 
relatam, că am ajuns cu ex
pediția noastră în vestita și 
admirabila stațiune climateri
că și importantă bază pentru 
sporturile de iarnă — Pălti
niș, cota 1400 m. Ne pusesem 
mari speranțe în această es
cală contînd pe o completare 
consistentă a rezervelor noas
tre de hrană care erau pe sfîr- 
șite. Această perlă a munți
lor noștri, cu zecile salș de 
vile care 
frumdasă 
ne-a fost 
ră gazdă 
xul n-am 
singur punct alimentar, 
simplu 
fructe I

Cu toată puterea noastră 
de a convinge, am reușit să 
stoarcem inimile celor doi 
oameni care, pe răspunde
rea lor. ne-au umplut o raniță 
cu pîine și-al doilea 
— un tînăr inimos 
cinstit cu vreo patru 
ciori. Cam atît Cu 
perspective, cu cel 
nropiat punct alimentar 
20 km, pentru a doua 

. n-aveam altceva de făcut 
rit să renunțăm la șederea în 
acest loc încă o zi, cum era 
programat Astfel. membrii 
expediției au trebuit să re
nunțe cu regret la încercarea 
frumoaselor instalații de te-

mai de care mai 
și mai încăpătoare, 
cea mai neospitalie- 

In întreg comple- 
putut descoperi un 

un 
chioșc de legume și

din ei
- ne-a 
cîrnă- 
aceste 

a- 
la 
zi 

de-

mai

POȘTA PAGINII
Brazilia" 

că 
va parveni) și lui 
se poate trimite o 
adresa „Mulțescu 
sportiv Jiul Petro-

Mare București". Fiți fără gri
jă, corespondenta va fi pri
mită.
• VASILE CICOȘ - LO-

a
această 
pentru 

oară

pe ultimele două etape
A doua zi, pe la amiază, 

am poposit în locul de baști
nă al „poetului pătimirii 
noastre" — Octavian Goga — 
Rășinari. Aici am fost insta
lați cu corturile intr-o liva
dă minunată — la umbra u- 
nor nuci avînd în apropiere 
cîțiva cireși — a școlii și-am 
avut prilejul să trăim clipe 
emoționante vizitînd „Muzeul 
etnografic" al localității, un 
veritabil exemplu de elocven
tă și autenticitate, și casa 
morială Octavian Goga. 
discuțiile cu conducerea 
munei — care ne-a stat
dispoziție cu multă solicitu
dine — 
date cu 
moartea 
dere de 
iunie - 
deplasat 
tate 
te
ceeași 
ția a făcut o plimbare de aco
modare și agrement în Dum
brava Sibiului.

Ne-am propus pentru 
mătoarele două zile — 
25 iunie - 
tante dar, în aceeași seară, 
s-au pornit ploile care au du
rat exact două zile și două 
nopți și gazdele noastre pri
mitoare — Casa pionierilor 
— ne-au purtat de grijă, 
consolîndu-ne cum au putut 
mai bine. Cu tot timpul ne-

mc-
Din
co

la

am înregistrat multe 
privire la viața și 
poetului. După o șe- 

două zile — 21 
în 
la

cu 
istorice 

după-amiază.

Rășinari
Sibiu, 

vechi i 
unde.

și 22 
ne-am 
locali- 

rezonan- 
în a- 
expedi-

ur-
24 și 

obiective impor- 
în aceeași

pe adresa „Pele — 
(avînd convingerea fermă 
epistola îi 
Mulțescu i 
vedere pe 
— Clubul
șani“ și lui Radu Nunweiilei 
o scrisoare pe adresa ..Clubul 
Dinamo, Șoseaua Ștefan cel

NEA : 
Franței 
dată, 
„W.M.
consecutiv.

Echipa națională 
a ratat, și de 
calificarea

’74" A doua
Reprezentativa

U.R.S.S. va trebui să treacă 
în continuare peste încă un 
„obstacol" — barajul cu Peru 
sau Chile.
• V. M. - PETROȘANI : 

Sîntem de aceeași părere. Bo- 
loș din echipa de t.ineret-re- 
zerve a Jiului e un jucător 
talentat, de perspectivă. De 
ce nu-1 lăudăm în mod spe
cial ?... De ce am face-o ? Are 
timp să primească „tauri". E 
atît. de tînăr. E încă junior. 
V-am sfătui și pe dv. să nu-1... 

' ridicați chiar, în slăvi. S-ar 
putea să nu-i folosească 1

favorabil am vizitat orașul cu 
obiectivele sale culturale, e- 
conomice și muzeistice,

Am plecat apoi în explo
rarea ultimei etape a expedi
ției noastre — Valea Lotrului, 
cu complexele sale hidroener
getice și turistice. Echipajul 
a avut prilejul să admire cea 
mai mare realizare hidroener
getică pe apele interioare de 
pînă acum a țării noastre. 
De la Ciunget — unde apa 
Lotrului, plus debitul celor 
86 de pîraie aduse prin gale
rii pînă la lacul de acumula
re de la Voineasa — va cădea 
pe paletele rotoarelor turbine
lor’ de la o înălțime de circa 
800 — 1 000 metri și pînă la 
Voineasa unde stă înțepenit 
marele baraj construit după o 
concepție nouă, românească, 
ce întrece prin soliditate și 
rezistență toate barajele con
struite pînă acum pe rîurile 
interioare din țară, echipajul 
a privit și înregistrat cu ad
mirație multitudinea de con
strucții de tot felul și vasti
tatea enormului șantier care 
se întinde pe o lungime de zeci 
și zeci de kilometri — și pe 
ale cărui drumuri circulă, fă
ră încetarea, camioane gigant 
de 30 tone — la mare altitudine 
pe o vale sălbatică încadrată pe 
tot parcursul de nesfîrșite pă
duri de brazi.

La izvoarele Jiețului am 
putut vedea cum i se pregă
tește și lui o nouă direcție de 
scurgere, cu aceeași destina
ție — lacul de acumulare de 
la Voineasa.

întreg echipajul a ajuns a- 
cum acasă sănătos, cu mulțu
mirea de a fi învins cu suc
ces grele încercări la care a 
fost supus, fortificat moral ș: 
fizic și îmbogățit cu cunoș
tințe științifice despre țara 
noastră și realizările anilor 
noștri frumoși.

Echipajul „Parîngu!" este 
gata să reia startul oricînd 
i se va cere.

Adrian C. MÂNU, 
Comandantul expediției
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Sporirea productivității muncii, calea principală 
de realizare integrală a sarcinilor la extracția 

de cărbune pe acest an
Direcția principală în care acționăm:

A

întărirea disciplinei,
Cerințâ a îmbunătățirii 
activității productive

(Urmare din pag. 1)

a răspunderii în muncă

Intr-o convorbire cu facto
rii de conducere de la mina 
care în întreaga perioadă 
parcursă de la începutul anu
lui s-a 
fruntaș 
te este 
cum ați

— Cum ați reușit tovarășe 
Gheorghe Săcăluș să îndepli
niți planul lună de lună și să 
încheiați semestrul înainte de 
termen ?

— Nu fără eforturi — răs
punde secretarul comitetului 
de partid al minei Vulcan.

— In ce au constat aceste 
eforturi ?

— Organizația de partid, 
ca factor politic conducător 
al întregii activități de la mi
nă se consideră și principa
lul factor răspunzător pentru 
îndeplinirea planului. Din ex
presia acestei răspunderi, fă
ră a substitui în vreun fel 
factorii de conducere admi
nistrativă sau factorii obștești 
am căutat ca atît la nivelul 
exploatării, cît și al sectoare
lor să concentrăm atenția asu
pra problemelor esențiale ale 
activității economice, să dez
batem colectiv aceste proble
me și tot în colectiv să gă
sim răspunsurile la întrebări
le care se ridică și să rezol
văm sarcinile concrete din 
fiecare domeniu. După cum 
ați scris și în ziar, exploata
rea noastră a îndeplinit pla
nul semestrial în ziua de 27 
iunie iar unele sectoare ca 
V, IV, II, III și altele chiar 
mai înainte. Bilanțul semes
trului la extracția brută a 
fost încheiat cu un plus de 
peste 12 000 tone de cărbu
ne. Este o cifră frumoasă. Re
zultatul putea să fie însă și 
mai bun, cu mult mai bun.

— Pe ce vă înt’emeiați a- 
ceastă afirmație ?

— In primul rînd, pe 
țațele obținute de cele 
bune colective. In al 
rînd, pe existența unor con-

situat în plutonul 
al întrecerii socialis- 
firească întrebarea : 
reușit ? Deci :

plus 
IV 

3 000

rezul- 
mai 

doilea

diții reale de a înlătura u- 
nele deficiențe care au frînat 
activitatea de producție.

— Puteți concretiza ?
Sectorul V a dat un 

de 5 200 tone, sectorul 
4 800 de tone, sectorul II
tone de cărbune. Minerii din 
brigăzile conduse de Constan
tin Popa — brigadă de tine
ret — ■ - - -
tantin 
Milea și 
realizat 
în care 
de 8—9 
conduse 
Floraa 
lazs, Mihai Budescu, Alexan
dru Chira și altele, de la a- 
bataje cameră, aplicînd ini
țiativa „patru cîmpuri de 
cărbune pe zi și, aripă" au 
obținut de asemenea rezul
tate bune, situîndu-se deasu
pra celorlalte brigăzi. La lu
crările de deschideri și pre
gătiri s-au detașat prin rezul
tatele obținute brigăzile con
duse de Gheorghe Buță și 
Dumitru Sănăuțeanu. Avem 
pe mină 470 de evidențiați în 
întrecerea socialistă. Dumnea
voastră ați putea spune că 
sînt mulți dar noi susținem 
că acest număr putea și tre
buia să fie mult inai 
Fiecare miner poate să 
evidențiat în 
muncește în 
îndeplinească 
tru a obține 
mare cinste.

— Ce faceți în acest 
precum și în legătură 
deficiențele care mai frînea- 
ză activitatea colectivului ?

— Calea principală de creș
tere a nivelului extracției 
de cărbune la mina noastră 
este sporirea productivității 
muncii. Nu sîntem mulțumiți 
de rezultatele pe care le a- 
vem. Cele mai mari necazuri 
ni se trag în această privin
ță de la actele de indisciplină 
care se manifestă în diferite 
domenii pe toate treptele. în

Nicolae Stoian, Cons- 
Ciobănoiu, Dumitru 
Vespasian Cătană, au 
în abatajele frontale 
lucrează randamente 
tone/post, iar cele 
de Petru Ailincăi. 

Petrișor, Szabo Ba-

mare, 
fie 

întrecere dacă 
așa fel încît să 
condițiile 
acest titlu

pen- 
de

sens 
cu

tărirea disciplinei, a răspun
derii, creșterea spiritului de 
dăruire în muncă este direcția 
principală în care acționăm 
Și vorbind de disciplină, con
siderăm normal ca ea să în
ceapă de la comuniști și de 
la cadrele de conducere. Am 
reușit să sporim preocuparea 
organizațiilor de partid — 
organizațiile de bază din sec
toarele V, IV, II, III, VIII pot 
constitui exemple în această 
privință. Am reușit să întărim 
exigența în așa fel încît or
ganizațiile de bază să nu to
lereze în rîndurile lor pe acei 
care săvîrșesc repetat abateri 
de la disciplina în producție 
Am dezvoltat în acest sens 
și răspunderea comitetului oa
menilor muncii, a organizați
ilor de sindicat și U.T.C. In 
practica noastră s-a încetă
țenit regula ca decadal să a- 
nalizăm în mod organizat sta
rea disciplinară, să stăm de 
vorbă cu cei care fac nemo
tivate, să luăm fără întîrzie- 
re măsurile care se impun 
Acționînd pentru întărirea 
disciplinei prin toate mijloa
cele — atît politico-educati
ve cît și administrative — 
urmărim întreținerea cores
punzătoare și folosirea ma: 
din plin a utilajelor și ins
talațiilor, utilizarea cît mai 
completă a fondului de timp, 
respectarea tehnologiilor de 
extracție, aplicarea strictă a 
legilor, și a normelor de pro
tecție a muncii.

— Perspectiva celui de al 
doilea semestru ?

— Bună. Sîntem optimiști. 
Avem o bază materială 
respunzătoare, avem un 
gram concret de măsuri 
gîndițe care vizează 
compartimentele și, mai 
sus de toate, avem un colec
tiv plin de entuziasm, ferm 
hotărît să îndeplinească e- 
xemplar sarcinile sporite, ce-i 
revin în această etapă.

co- 
pro- 
bine 
toate 
pre-

G. Adam

elara ing. Carol Schreter, di
rectorul E. M. Uricani, din 
cauza avariilor frecvente care 
au intervenit în funcționarea 
transportoarelor și a benzilor. 
Este absolut necesară o pro
gramare riguroasă a reviziilor 
și întreținerilor în zilele de 
repaus și realizarea acesteia în 
scopul prevenirii avariilor.

Nu este lipsit de interes 
faptul că la nivelul întregului 
bazin din totalul de 40 de 
combine existente în inventar, 
funcționează doar 12, 
cele 26 de combine de 
funcționează 14, că un 
tant volum de forță de 
se pierde cu lichidarea 
rilor și a altor avarii cauzate 
de nerespectarea tehnologiei 
de lucru, că adeseori conducă
torii formațiilor de lucru jus
tifică nerealizarea normelor 
și a vitezelor de avansare prin 
neapro vizionarea corespunză
toare a locurilor de muncă.

Un alt element care a in
fluențat negativ nivelul de re
alizare a planului îl constituie 
starea disciplinară 
punzătoare în toate 
miniere, tendința continuă 
creștere a numărului de 
sențe. Deși exploatările 
niere au realizat și chiar 
pășit efectivele planificate, pe 
tot parcursul semestrului I 
înregistrarea unui număr 
mare de absențe a condus la 
plasarea necorespunzătoare a 
locurilor de muncă, la nereali- 
zarea volumului de muncă 
planificat. După ce în primele 
cinci luni ale anului posturile 
planificate au fost depășite 
cu 5 la sută, în luna iunie pos
turile planificate au fost rea
lizate doar în proporție de 97 
la sută. Se constată o creștere 
de la lună Ia lună a număru
lui de absențe, de la un total 
de 3 600 medie zilnică în luna 
ianuarie, la peste 4 300 în 
cursul lunii iunie, de la 400 
absențe nemotivate Ia 550.

Două din exploatările care 
au înregistrat importante ră
mâneri sub plan, Lupeni și 
Uricani, realizează în unele 
zile din cursul lunii iunie 
coeficienți de prezență de 79

că din 
abataj 
impor- 
muncă 
surpă-

necores- 
unitățile 

de 
ab- 
mi- 
de-

și, respectiv, 76 la sută. In 
același timp, plasarea în aba
taje se menține la un nivel 
scăzut, existând tendința pla
sării diluate a abatajelor și a 
depășirii posturilor de la acti
vitățile de regie. Este semnifi
cativ faptul că la mina Lupeni 
efectivele planificate în aba
taje nu au fost realizate decît 
în proporție de 85 la sută în 
perioada semestrului I, în timp 
ce la mina Vulcan, unde pla
nul de producție a fost reali
zat și chiar depășit, efectivele 
plasate în abataje în aceeași 
perioadă au depășit 95 la sută 
din nivelul planificat. O parte 
din cauzele care au generat a- 
ceastă situație a rezultat lin 
spusele ing. Vasile Ciriperu, 
directorul E. M. Lupeni.

„Deși au existat unele difi
cultăți în cursul lunii iunie, 
cauzate de terminarea unor 
abataje și de echiparea altora 
consider, totuși, că principala 
cauză a rezultatelor slabe cu 
care am încheiat luna iunie si 
semestrul I o constituie starea 
disciplinară necorespunzătoa
re. Lucrul de duminică ne îm
piedică să realizăm o plasare 
normală în zilele lucrătoare 
(n. r. — la nivelul bazinului 
se constată că numărul repau
surilor este cu circa 30 la sută 
mai mare în zilele de luni și 
marți decît în restul săptămî- 
nii); aș mai adăuga faptul că 
și restul absențelor sînt nume
roase, numai cazurile de boa
lă ridicîndu-se Ia aproape 10 
la sută din efectivul scriptic, 
îmbunătățirea frecvenței prin ’ 
creșterea exigenței pe care o 
manifestăm față de actele de 
indisciplină și plasarea optimă 
a locurilor de muncă, prin re
nunțarea la lucrul din zilele 
de repaus legal sînt modalități 
care pot contribui rapid la 
îmbunătățirea activității pro 
ductive".

Una din constatările îm
bucurătoare prilejuite de se
mestrul recent încheiat o con
stituie faptul că, acolo unde 
preluarea sarcinilor de plan a 
fost pregătită în mod cores
punzător, unde s-au aplicat 
cele mai adecvate măsuri or
ganizatorice și s-a creat 
ternică opinie de masă 
triva manifestărilor de 
ciplină, rezultatele s-au 
la nivelul așteptărilor,
minei Dîlja este revelator 
această privință : această uni
tate care într-un trecut nu 
prea îndepărtat întîmpina 
greutăți în realizarea sarcini
lor de plan, a reușit ca în 
cursul semestrului I să-și rea
lizeze ritmic planul, să mani
feste o preocupare constantă 
pentru modernizarea tehnolo
giilor de lucru și să îmbună
tățească starea disciplinară în 
rîndul salariaților.

Realizările bune obținute 
în cadrul minei Dîlja și a altoi 
exploatări miniere din bazin 
ilustrează posibilitățile exis- 

, tente și care se cer pe deplin 
valorificate. Sporirea produc
ției și productivității muncii, 
îmbunătățirea organizării pro
cesului de producție și conți 
nua întărire a disciplinei mun 
cii sînt căi importante în ve
derea creșterii eficienței eco
nomice. a căror volarificare în 
cursul semestrului recent în. 
ceput va trebui să preocupe 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la minele 
din Valea Jiului.

importantă 
din viata

♦

tinerilor
militari

„Stă in puterea fiecărui colectiv minier

o pu- 
împo- 
indis- 
situat 
Cazul 

în

să realizeze planul ritmic,
să obțină randamente superioarăa

(Urmare din pag. 1)

alături 
taje cu 
moașe, 
muncă 
nătoare, dar cu 
mult inferioare, 
explică acest lucru ?

aba-de sectoare și 
realizări foarte fru- 
există locuri de 

cu condiții aseniă- 
rezultate 
Cum se

pentru valorificarea lor 
mai deplină ?

.
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Cooperativa 
Deservirea*’ Lupeni 
Anunță deschiderea uni

tății de bijuterie din Lupeni 
sir. Tudor Vladimirescu nr. 
34, cu personal calificat care 
execută lucrări de confecții 
și reparații — bijuterii din 
aur. Lucrările se execută 
numai cu materialul clientu
lui.

Flacăra 
nestinsă
(Urmare din pag. 1)

vedere furnalele Hunedoarei 
sînt autentice laboratoare la 
scară industrială, unde cerce
tarea și experimentul știin
țific se desfășoară în ritmuri 
intense.

Numai în ultima vreme 
la noi s-au experimentat cu 
succes procedee moderne, de 

.mare eficiență - ne-a relatat 
inginerul loan Vasilescu. La 
furnalul nr. 5, a fost asimila
ta insuflarea oxigenului și a 
păcurii și se află în curs de 
montare o instalație de insu- 
flare a gazului metan. Sînt 
trei procedee nou apărute pe 
plan mondial, dar care s-au 
dovedit de mare utilitate în 
creșterea producției și redu
cerea consumului de cocs. 
Prin generalizarea lor, pre
cum și prin folosirea altor 
metode avansate — utiliza
rea în încărcătură a aglome
ratului autofondant cu indice 
ridicat de bazicitate și a mi
nereului sortat și omogenizat 
— vom ajunge ca pînă Ia fi
nele cincinalului să ridicăm 
producția de fontă a Hune
doarei — din punct de vede
re cantitativ, cît și al eficien
ței — la nivelul uzinelor si
derurgice de prestigiu din 
lume.

... Astăzi, la aproape nouă 
decenii de Ia aprinderea pri
mului foc la furnalele hune- 

dorene. flacăra muncii pasio
nante arde mai intens ca 
oricînd Șuvoiul necontenit 
de metal topit își revarsă mai 
intens incandescența, aureo- 
lînd chipurile oamenilor care 
îl plămădesc, dînd strălucire 
hărniciei și măiestriei lor.

tre- 
mai 

timp
sînt

— Cauzele neritmicității, ale 
rezultatelor inconstante și ine
gale, ca și ale rămînerii în ur
mă a unor sectoare și brigăzi 
sînt multiple. Ceea ce este 
comun acestor cauze este fap
tul că. în mare măsură, ele nu 
sînt de natură obiectivă. Așa 
cum am mai arătat și în alte 
rînduri. prin mijlocirea ziaru
lui „Steagul roșu", avem con
diții să obținem rezultate su
perioare celor din anii 
cuți : baza tehnică este 
dezvoltată și în același 
mai modernă : efectivele
complete: s-a îmbtmătățit în 
bună măsură aprovizionarea 
tehnico-materială. Avem în a- 
celași timp o mai bună expe
riență. reflectată cu prisosin
ță în rezultatele bune, obținu
te constant de o seamă de 
brigăzi, sectoare și chiar ex
ploatări. care depășesc uneori 
substanțial realizările obținu
te de alte colective cu condi
ții similare. După părerea 
noastră, oscilațiile mari în 
producția zilnică a exploată
rilor, sectoarelor sii brigăzilor, 
nu pot fi justificate decît prin 
munca inega’ă. neunifm’mă a 
unor conducători ai producției 
înceoînd de la brigadier pînă 
la șeful de sector. Existența 
unei neritmicități atît de ac
centuate, cu influențe din cele 
mai negative asupra întregului 
proces al producției precum și 
asupra activității economico- 
financiare trebuie să oblige pe 
conducătorii de unități și nu 
numai pe ei, ci și pe șefii de 
sectoare, întregul personal 
tehnico-ingineresc, brigadierii 
să reflecte cu toată seriozita
tea asupra cauzelor concrete 
care generează acest fenomen 
și să acționeze, în consecin
ță, cu multă responsabilitate 
Fiecare din aceste cadre tre
buie să fie pătruns de necesi
tatea realizării planului nu 
oricum, ci în condiții de rit
micitate, de securitate și inte
grare în indicatorii tehnico- 
economici.

— Din răspunsurile dum
neavoastră la întrebările 
de pină acum rezultă că 
in toate unitățile există 
importante rezerve de creș
tere a extracției de cărbu
ne. Ce măsuri întrevedeți

— Intr-adevăr, avem în toa
te unitățile rezerve importan
te de creștere a producției de 
cărbune. O primă cerință pen
tru a valorifica mai deplin a- 
ceste rezerve este aceea de a 
acționa operativ și eficient 
pentru creșterea productivită
ții muncii. Avem la fiecare 
exploatare, în fiecare sector, 
Ia - toate fronturile de lucru 
posibilități largi de sporire a 
randamentelor. Stă în puterea 
și la îndemîna fiecărui condu
cător al producției ca împreu
nă cu colectivul său de mun
că să găsească cele mai bune 
soluții, să îmbunătățească ac
tivitatea tehnico-organizatori- 
că în așa fel încît, în final, 
acestea să se materializeze in 
crearea de condiții optime ca 
fieca. 
poată 
xime. 
zilnic 
bună 
provizionare tehnico-materia
lă și asistență tehnică cores
punzătoare, prin folosirea mai 
rațională și din plin a utilaje
lor din dotare se pot tbține 
sporuri importante de produc
ție fără* investiții suplimenta
re. In strînsă' legătură cu creș
terea productivității muncii 
trebuie avută în vedere nece
sitatea stringentă a- întăririi 
disciplinei. Condițiile tehnice 
existente în prezent, realiza
rea ritmică a sarcinilor de 
plan, folosirea mai completă 
a capacităților de producție și 
a utilajelor din dotare impun 
întărirea disciplinei la toate 
nivelele și sub toate aspectele 
ei. Să asigurăm întronarea u- 
nei discipline riguroase atît 
sub raportul legalității socia
liste cît și sub raportul tehnic 
și organizatoric, vizînd res
pectarea întocmai a indicato
rilor de plan, a actelor nor
mative în vigoare, a prevede
rilor tehnologice și aplicarea 
strictă a măsurilor tehnice și 
organizatorice menite să asi
gure nnrovizionarea fronturi
lor d lucru, r.- pectarea ciclu
rilor de producție, acordarea 
asistenței tehnice.

In sensul întăririi 
nei va trebui să 
mai mare atenție îmbunătăți
rii in elui de 
fondului de timp prin folosi
rea completă a timpului din 
programul de lucru atît de 
către muncitorii de la abataje, 
cît și de cei de la regie, acor- 
dînd o grijă deosebită mă
surilor organizatorice pentru 
îmbunătățirea coeficientului 
de frecvență. In această direc
ție c< redder că eforturile spo
rite depuse în fiecare unitate 
pentru reducerea numărului 
absențelor nemotîvate, a celor

• grupă de mineri să 
obține randamente ma
să poată realiza planul 
Printr-o plasare mai 

â efectivelor, printr-o a-

motivate, cît și a recuoerări- 
lor trebuie să li se alăture și 
eforturile mai susținute din 
partea corpului medical-sani- 
tar pentru combaterea tendin
țelor de chiul din partea ele
mentelor înapoiate care simu
lează îmbolnăvirea, 
că aceasta este o 
care merită atenție 
în urma controalelor 
de către unități împreună cu 
organele sindicale la domici
liul* unor salariați scutiți prin 
certificate medicale, s-a con
statat că aceștia lipseau de 
acasă. Nu putem tolera ca 
unii indivizi necinstiți, profi- 
tînd de grija pe care o acordă 
statul nostru sănătății celor 
ce muncesc cinstit, să prejudi
cieze de două ori societatea : 
o dată prin încasarea unor 
bani prin muncă neprestată și 
o dată prin 
procesului de

Consider 
problemă 
deoarece 
efectuate

dezorganizarea
producție 1

Care este semnifica
ția deosebită și importan
ța prevederilor de plan în 
perioada pe care o mai a- 
vem de parcurs pînă 
sfîrșitul anului, pentru 
dustria carboniferă 
Valea Jiului ?

Ia 
in- 
din

tri-

Jlscipli- 
acordăm o

utilizare a

— In cel de-al -treilea 
mestru va trebui să ridicăm 
neapărat realizările la nivelul 
extracției prevăzute pentru 
trimestrul IV. Pentru a atinge 
acest nivel va trebui să recu
perăm rămînerea în urmă din 
luna iunie și să realizăm și un 
spor important de producție. 
Este un obiectiv care reclamă 
lichidarea deficiențelor cu 
care ne confruntăm în pre
zent, o conducere și 
zare mai bună a 
proces de producție, 
zare mai largă a 
potențial material și uman al 
exploatărilor. Se impune în 
același timp o preocupare sus
ținută pentru transpunerea în 
viață a programelor întocmi
te pe baza indicațiilor dale de 
conducătorul partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei 
de lucru din toamna anului 
trecut în Valea Jiului, țn a- 
cest sens, aș dori să amintesc 
și sarcinile 
ce ne revin 
tehnice : să 
mentarea și 
exploatare toate utilajele 
care le-am adus pentru 
terea gradului de mecanizare, 
printre care aș menționa, în 
primul rînd, plugul de la Lu
peni, complexul de la Petrila. 
grinzile pășitoare de la Dîlja, 
complexul OMKT de la Vul
can și foreza de săpat suitori 
de la Petrila.

o organi- 
întregului 
o mobili- 
întregului

de mare urgență 
pe linia dotării 
grăbim experi- 
să introducem în 

pe 
creș-

— In încheierea acestui 
interviu dorim să spuneți, 
din partea conducerii

C.C.P., un cuvînt pentru 
miile de mineri care, la 
fronturile de lucru din sub
teran muncesc cu hărnicie, 
responsabilitate și devota
ment pentru a da viață sar
cinilor de plan și angaja
mentelor luate în fața con
ducerii partidului și sta
tului.

— Conducerea partidului și 
statului, manifestînd o grijă 
deosebită pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și 
de viață ale minerilor depune 
eforturi permanente pentru 
creșterea dotării tehnice, dez
voltarea bazei social-culturale, 
sporirea cîștigurilor celor ce 
muncesc în subteran. Căldu
ra cu care sînt înconjurați 
minerii de către întregul po
por, grija deosebită pe care 
le-o poartă partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne îndatorează să răspundem 
printr-o participare entuzias
tă, în unison cu întregul po
por, la îndeplinirea planului 
cincinal înainte de termen.

Cuvîntul meu către toți 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii mineri din Valea Jiului 
aș dori să fie un îndemn la o 
mobilizare mai plenară pentru 
a asigura economiei naționale 
întreaga cantitate de cărbune 
energetic și cocsificabil de 
care are nevoie în această eta
pă de progres rapid al între
gii țări pe calea socialismului 
și comunismului.

pompieri
Ieri dimineață la com

pania de pompieri — 
subunitatea Petroșani 

- a avut loc festivitatea de 
deschidere a noului an de 
pregătire de luptă și politică 
a tinerilor militari.

Au participat la festivitate 
tovarășii Teodor Rusu, direc
tor al Cabinetului municipal 
de partid și Valeriu Coandrăș, 
secretar al Comitetului muni
cipal U.T.C. Din partea gru
pului județean de pompieri a 
participat lt.-colonelul Nicolae 
Oprea care, a inmînat cu a- 
ceastă ocazie, diploma ce-a 
fost acordată ca subunitate 
de frunte companiei Petroșani 
comandată de căpitanul Pe
tre Tudor.

Din cuvîntul celor pre- 
zenți s-au desprins călduroa- 
sele felicitări cu acest im
portant prilej ol începerii pre
gătirii de luptă și politică și 
urări de succese pe acest tă- 
rim pentru apărarea gliei 
noastre strămoșești, a cuceri
rilor mărețe ale poporului 
nostru.

in cuvîntul său, soldatul 
fruntaș din ciclul I) Victor Ho- 
meucă, a asigurat atît pe 
superiori cît și pe tinerii mi
litari de conștiinciozitatea și 
seriozitatea cu care vor fi ini- 
țiațî militarii în pregătirea de 
luptă și politică iar din partea 
tinerilor militari ai ciclului I, 
soldatul Bela lanoș Szabo a 
asigurat participanții că vor 
depune toate eforturile pen
tru însușirea cu temeinicie a 
cunoștințelor de luptă și poli
tică, cu ătît mai mult, cu cît 
majoritatea tinerilor sînt re
crutați de la exploatările din 
Valea Jiului cărora doresc din 
toată inimo să le facă cinste, 
să le fie de folos la nevoie.

După festivitate, soldați! 
ciclului II au făcut o serie de 
demonstrații privind măiestria 
militarilor pompieri pentru in
tervenția promptă în stinge
rea incendiilor.

Pentru îmbunătățirea calității 
produselor de panificație

In atenția colectivului în
treprinderii de morărit și pa
nificație din Petroșani stă în 
permanență preocuparea pen
tru satisfacerea cerințelor 
populației., pentru realizarea 
sarcinilor de plan la toți in
dicatorii concomitent cu îm
bunătățirea calității pîinii și a 
celorlalte produse de panifi
cație.

Cîteva noutăți legate de 
îmbunătățirea procesului de 
producție în cadrul secției 
nr. 1 Petroșani am aflat de 
la ing. Elena Damian, care se 
ocupă cu problemele produc-

ției In cadrul întreprindem 
In scopul creșterii operativi 
tații s-a mecanizat traspor- 
tul plinii din sala cuptoare 
lor în magazia produselor fi
nite. S-au achiziționat un nu
măr de 5 000 de navete pen
tru depozitarea și transportul 
pîinii. De asemenea, parcul 
auto s-a completat cu încă 6 
autocamioane, dintre care 
tru au fost amenajate 
transportul pîinii la 
de desfacere, iar la 
productive au fost 
puncte de laborator
controlul calității produselor

pa- 
pentru 

unitățile 
unitățile 

înființate 
pentru

Răspundem celor ce
• EMIL PROTOPOPESCU, 

Petrila. Referitor la primul 
aspect adus de dv. la cunoș
tința redacției — datoriile u- 
nor salariați de la sectorul 
Petrila al E.G.L. către asocia
ția de locatari — considerăm 
că situația nu este deloc haz
lie. Oricare locatar, inclusiv cei 
care au și calitatea de anga
jați ai E.G.L., dacă nu-și achi
tă la timp obligațiile către a- 
sociația de loctari, devin de
bitori și trebuie tratați ca a 
tare. Prin nota critică publi
cată în ziarul nostru, nu am 
vrut — de altfel nici nu am fi 
putut — să-i menționăm pe 
toți datornicii din Petrila, cu 
numele. Am dorit însă — și 
credem că am reușit — să-i 
„avizăm" pe toți. Exemplul 
dat de dv. ilustrează tocmai 
faptul că ea, nota, și-a atins 
scopul

Cît privește a doua proble 
mă, credem că împuternicitul 
asociației de locatari. Nicolac 
Josan, a procedat corect, în 
conformitate cu prevederile

hotărîrii nr. 7/1969 a Consi
liului popular județean Hu
nedoara, sancționînd pe șeful 
de schimb de la centrala ter
mică pentru că a dat șoferului 
de la sectorul Petrila al 
E.G.L. o cantitate de apă cal
dă ca să-și spele mașina.

• ION TECUCEANU, Vul 
can. Din confruntarea păre
rilor dv. despre conduita mai
strului Ion Cășuneanu, cu a- 
precierile factorilor cei mai 
eompetenți de la Lupeni, 
ne-am dat seama că nu aveți 
dreptate. Doriți să susțineți 
..tabăra11 celor pe care mais
trul Cășuneanu, din funcția 
pe care a avut-o, i-a obligat 
să-și facă datoria și care (cei 
din „tabără") poate, intențio
nează acum să-i „achite" po
lițele. Nu, nu este posibil ca 
ziarul să sprijine o asemenea 
acțiune.

• GHEORGHE BĂNICA. 
Petroșani. Am înțeles, citind 
scrisoarea dv. că un însemnat

ne scriu
număr de locatari din blocu 
nr. 1, str. 1 Iunie, Aeroport 
— Petroșani au participat ac
tiv Ia amenajarea și dotarea 
zonei verzi din preajma blo
cului — cu flori, gard viu, 
bănci etc. De asemenea, am 
reținut că în același bloc nr 
1 sînt și locatari care, deși fo
losesc aceste dotații, atunci 
cînd ele au fost create, ei ai 
preferat să privească de după 
perdelele apartamentului pe 
cei care munceau. Evident, o 
asemenea atitudine pornește 
din tendința de a lua cît mai 
mult de la societate și de a 
da cît mai puțin, dacă s-ar 
putea nimic, atitudine față
de care ne exprimăm opro 
briul.

• DUMITRU PETRIȘOR. 
Petroșani. Mecanicii de uti
laje nu beneficiază de drep
tul de a primi săpun gratuit 
din partea șantierului. Nu
mai mecanicii care efectuează 
reparații în atelier au acest 
drept.

T.C.M.M. Șantierul 
Valea Jiului 

PETROȘANI
Str. Mihai Viteazul nr. 11

angajează
— pensionari pe timp de patru luni pentru lu

crări ocazionale la toate loturile din vaIea Jiului 
apți de muncă pînă la 65 de ani;

— tineri de la vîrsta de 17 ani împliniți, chiar și 
elevi pe timpul vacanței școlare pentru loturile Li- 
vezeni. Vulcan, Lupeni și Bărbăteni.

Absolvenții a 8 clase se pot înscrie la cursurile de 
calificare în meseria de zidari și dulgheri cu durata 
de 8 luni fără scoaterea din producție.

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 construc
ții Deva, in meseriile de :

— OPERATORI
— SUDORI
— ELECTRICIENI
— LĂCĂTUȘI MECANICI
— STRUNGARI

De asemenea recrutează tineri cu stagiul 
militar satisfăcut, absolvenți a 7—8 clase pentru 
a fi școlarizați prin cursuri de scurtă durată in 
meseriile de :

— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ZIDARI ȘAMOTORI
— VULCANIZATORI
— SUDORI

Oficiul de îmbunătățiri 
funciare Arad

Str. Kogălniceanu, nr. 22, telefon 1 38 70.

angajează

- excava tor iști

- buldozeriști
încadrarea conform H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Mica publicitate
PIERDUI legitimație și carnet de student pe numele Po

pescu Sabin. Le declar nule.
PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele Ne

gru I. Mircea. Le declar nule.
PIERDUT legitimație și carnet de student pe numele Radu 

Gheorghe. Le declar nule.
PIERDUT legitimație și carnet de «tudent pe numele Dia- 

novski loan, le declar nule.
PIERDUT legitimație și carnet de atndent pe numele Va- 

silescu Georgeta. Le declar nule.
PIERDUT carnet de student pe numele Vasilesee Mitu»i ir 

declar nul.
PIERDUI carnet de student pe numele Bărboi Nicola, li 

declar nul.
PIERDUT legitimație de student pe numele Zlăgneanu 

Silviu. O declar nulă.
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tiszon Iosif 

eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.
VIND mobilă dormitor și bucătărie str. 11 Iunie nr 2 Pe

troșani.
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HOTARIREA
Comitetului Executiv ol C.C. al P.GR. 
cu privire la activitatea internațională 

a partidului și statului

ULTIMELE ȘTIRI

OqiqIuQ
Ii

M
I

Ultimele știni

(Urmare din pag. 1) 

obținerea unor rezultate maxi 
me în soluționarea problemelor 
vitale ale continentului, in în
tărirea cursului spre destinde
re, colaborare și pace în Euro
pa și în lumea întreagă.

Considerînd că una din pro
blemele de importanță vitală 
pentru realizarea unei securi
tăți reale este dezarmarea, de
zangajarea militară. Comitetul 
Executiv reafirmă poziția țării 
noastre față de tratativele de 
la Viena. exprimînd opinia ca 
la acestea să-și poată prezenta 
punctele de vedere toate ștafe
te interesate, iar măsurile care 
se vor adopta să nu afecteze 
securitatea niclunei țări.

Manifestind satisfacție pentru 
bunele relații pe care România 
le are cu toate țările din regiu
nea Balcanilor, Comitetul Exe
cutiv exprimă încă o dată dorin
ța României de a se asigura 
transformarea Balcanilor în-

tr-o zonă a bunei vecinătăți, 
colaborării și păcii, lipsită de 
arma nucleară, relevind impor
tanța pe care ar avea-o organi
zarea unei reuniuni a reprezen
tanților țărilor balcanice, la ca
re să poată participa și alte 
țări interesate.

Comitetul Executiv sublinia
ză că succesul politicii externe 
a partidului și statului nostru 
este strîns legat de marile rea
lizări pe care le obține poporul 
român în edificarea noii socie
tăți, in sporirea forței econo
mice a țării, în ridicarea nive
lului de civilizație al întregii 
vieți sociale. Progresele in dez
voltarea forțelor de producție, 
în înflorirea științei și culturii, 
în creșterea nivelului de trai 
al maselor, în adîncirea demo
crației socialiste. în consolida
rea continuă a orinduirii noas
tre noi, reprezintă fundamentul 
de granit al întregii politici in
ternaționale a Republicii Soci
aliste România.

Pe baza informării prezenta
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu vizi
ta in Republica Federală Ger
mania șl convorbirile purtate 
cu președintele R.F.G., Gustav 
Heinemann, cu cancelarul Wil
ly Brandt șl cu alți reprezen
tanți al vieții politice și econo
mice vest-germane, Comitetul 
Executiv aprobă in unanimitate 
rezultatele vizitei in Republica 
Federală Germania, dînd o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu acest prilej. Co
mitetul Executiv consideră că 
documentele semnate și înțele
gerile realizate reprezintă o 
contribuție însemnată la dez
voltarea relațiilor dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Federală Germania în 
interesul popoarelor celor do
uă țări, al cauzei colaborării, 
securității și păcii în Europa șl 
in lume.

L-J

ni *

O mare victorie pe calea edificării unei păci trainice

CONFERINȚA GENERAL - EUROPEANA

0 etapă nouă 
in dezvoltarea

Capitala finlandeză 
cunoaște febra 

marilor evenimente

Sesiunea Marelui Hural 
Popular Mongol

ULAN BATOR 2 (Ager- 
pres). — La Ulan Bator s-au 
deschis, luni, lucrările primei 
sesiuni a celei de-a 8-a legis
laturi a Marelui Hura) Popu
lar, în prezența lui Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, și a altor conducători de

partid și de stat ai R. P. Mon
gole.

Sesiunea l-a ales pe N. 
Luvsanciultem în funcția de 
președinte al Marelui Hural 
Popular.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
este înscrisă discutarea pro
iectului noului cod al muncii.

Încheierea vizitei prințului 
Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia
Luni seara au părăsit Capi

tala prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, și prințesa 
Monique Sianuk, care, la invi
tația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
au făcut o vizită neoficială în 
țara noastră.

Plecarea înalților oaspeți 
cambodgieni, a membrilor sui
tei care i-a însoțit în vizita în 
țara noastră a avut loc de pe 
aeroportul Otopeni. De la re
ședința care le-a fost rezervată 
Altețele Lor Regale au fost în
soțite de președintele Consiliu

Întîlnirea cu reprezentanții 
presei române

Șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, Alteța Sa 
Regală, prințul Norodom Sia
nuk, s-a întilnit, luni diminea
ța, cu reprezentanții presei ro
mâne.

Adresindu-se ziariștilbri prin
țul Norodom Sianuk a transmis 
presei române — in numele 
poporului cambodgian, al Fron
tului Unit National, guvernului 
Regal de Uniune națională, 
forțelor de eliberare națională 
și al său personal cea mai 
profundă și frățească gratitudi
ne pentru modul activ și efica
ce în care, reflectînd poziția 
partidului și statului român 
prieten, a sprijinit și sprijină 
cauza și lupta justă a națiunii 
cambodgiene.

In continuare, șeful statului 
cambodgian a făcut un amplu 
expozeu privind evoluția situa
ției din țara sa, a luptei popo
rului cambodgian împotriva in
tervenției străine, pentru apăra
rea ființei naționale, a indepen
denței și libertății patriei, pen
tru dreptul sacru de a fi stăpîn 
pe destinele sale, de a-și hotări

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita Alteței Sale Regale 

prințul Norodom Sianuk, țeful 
statului Cambodgia, în 

Republica Socialistă România
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, Alteța Sa 
Regală prințul Norodom Sia
nuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unității 
Naționale, și prințesa Monique 
Sianuk au făcut o vizită de pri
etenie în tara noastră, în peri
oada 22 junie — 2 iulie 1973.

Cu acest prilej, inalții oaspeți 
au vizitat întreprinderi și insti
tuții de cultură reprezentative 
din . orașele București, Brașov 
și Sinaia, precum și cooperati
ve agricole de producție.

In timpul vizitei au avut loc 
întîlniri între președintele 
Nicolae Ceaușescu și Alteța Sa 
Regală prințul Norodom Sia
nuk. In cadrul convorbirilor a 
avut loc un larg schimb de pă
reri, în principalele probleme de 
interes comun ale relațiilor ro- 
mâno-khmere și ale vieții in
ternaționale.

Cej doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția pentru aceas
tă nouă întîlnire, convingerea 
că dialogul statornicit la cel 
mai înalt nivel, intr-un spirit 
de înțelegere și stimă recipro
că, de solidaritate militantă, re
prezintă o contribuție de preț 
la cauza colaborării și priete
niei dintre cele două popoare, 
a unității de acțiune a frontului 
antiimperialist, n luptei pentru 
o lume mai bună, de pace și 
progres, în care toate națiunile 
să se bucure de dreptul sacru 
de a se dezvolta de sine stătă
tor, în deplină independență, în 
conformitate cu dorințele și as
pirațiile lor.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și Alteța Sa Regală prin

lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa 
Elena Maurer, precum și de to
varășul Miron Constantinescu.

La aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Cambodgiei. Pe frontispiciul 
aerogării se găseau portretele 
celor doi șefi de stat, iar pe 
mari pancarte era înscrisă ura
rea : ..Trăiască prietenia și so
lidaritatea dintre poporul ro
mân și poporul cambodgian".

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și Alteța Sa Regală, 
prințul Norodom Sianuk, trec 
în revistă garda de onoare. Sînt 
intonate Imnurile celor două 
state.

singur soarta, în conformitate 
cu dorințele și aspirațiile sale 
legitime. In context, vorbitorul 
a expus poziția Guvernului Re
gal de Unitate Națională și a 
Frontului Național Unit în pro
blema restabilirii păcii în Cam
bodgia, subliniind că poporul 
khmer respinge cu fermitate în
cercările făcute din afară de a 
se impune soluții inacceptabile, 
care nu corespund intereselor 
sale vitale.

Prințul Norodom Sianuk a 
evocat, apoi, pe larg bunele re
lații româno-cambodgiene, im
portanța convorbirilor avute cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru viitorul acestor relații 
prietenești si de solidaritate 
militantă. „România înțelege 
foarte bine lupta noastră.' a 
spus șeful statului cambodgian. 
Excelența Sa, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a ținut să 
reafirme faptul că România a 
susținut și va susține, întotdea
una. lupta noastră, că ne va 
sprijini, deplin și fără rezerve, 
pînă la victoria finală, că va 
apăra cu consecvență cauza 
noastră justă, așa cum a făcut-o 

țul Noiodom Sianuk au salutat 
încetarea războiului și restau
rarea păcii in Vietnam și Laos 
ș1 și-au exprimat satisfacția fa
ță de încheierea acordurilor de 
la Paris.

In cadrul convorbirilor, s-a 
apreciat că apropiata Conferință 
gerșeral-europeană de la Helsin
ki, realizarea securității pe con
tinentul nostru — la care Ro
mânia și-a adus o contribuție 
activă — va avea o influență 
binefăcătoare atît în ce priveș
te continentul european, cit și 
în ce privește cursul vieții in
ternaționale în direcția instau
rării unui climat de pace, cola
borare și destindere pe baza 
statornicirii unor raporturi noi 
între state.

Alteța Sa Regală prințul No
rodom Sianuk a informat pe șe
ful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, asupra lup
tei desfășurate de poporul cam
bodgian pentru reciștigarea in
dependentei, sub conducerea 
Frontului Unități: Naționale și 
Guvernului Regal de Unitate 
Națională, subliniind însemnă
tatea vizitei pe care a făcut-o 
recent în zonele eliberate, suc
cesele obținute de patrioți in 
lupta armată și în reconstruc
ție, pe care le-a cunoscut direct 
la fața locului, cu acest prilej.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a dat o înaltă apreciere 
luptei poporului cambodgian și 
a urat succes deplin cauzei sa
le nobile, exprimîndu-și convin
gerea că, sub conducerea șefu
lui statului cambodgian, a Fron
tului Unității Naționale și G’’ 
vernului Rșgal de Unitate Na- 
ț:onală, națiunea khmeră va 
obține victoria deplină.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat și cu a- 
cest prilej solidaritatea Repu
blicii Socialiste România cu

Numeroși cetățeni ai Capita
lei fac o caldă manifestare de 
simpatie șefului statului Cam
bodgia, exprimind soliidarita- 
tea fată de lupta dreaptă a po
porului khmer, pentru apărarea 
independentei și suveranității 
patriei sale.

Ei salută, cu entuziasm, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, în fruntea partidului și 
statului nostru, militează neo
bosit pentru pace, cooperare ș: 
înțelegere între popoare.

La scara avionului, prințul 
Norodom Sianuk și prințesa 
Monique Sianuk își iau un căl
duros rămas bun de la tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat își string prieteneș
te mîinile., se îmbrățișează.

și pînă acum Ia O.N.U. șl pre
tutindeni pe arena internațio
nală, în orice împrejurări.

Țin să remarc că sprijinul 
țării dumneavoastră este deo
sebit de prețios pentru triumful 
cauzei noastre, și cînd spun a- 
ceasta am în vedere înaltul 
prestigiu de care se bucură Re
publica Socialistă România, în 
frunte cu eminentul ei condu
cător, pe plan internațional, 
politica ei externă pusă în sluj
ba năzuințelor de pace și pro
gres, de. libertate și indepen
dență ale popoarelor".

In continuare, prințul Noro
dom Sianuk a relevat caracte
rul rodnic al actualei vizite ne
oficiale întreprinse în tara 
noastră. „Cu Excelenta Sa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
mare și prestigios șef de stat, 
am avut convorbiri foarte cor
diale, care au pus în lumină 
puncte de vedere identice in 
probleme de interes comun, 
precum și dorința reciprocă de 
a întări solidaritatea noastră 
militantă, de a intensifica și di
versifica conlucrarea dintre 
popoarele noastre".

popoarele din Indochina, spri
jinul acordat Frontului Unității 
Naționale și Guvernului Regal 
de Unitate Națională al Cam
bodgiei în lupta dreaptă pentru 
libertate și independență, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor le
gitime ale poporului cambodgi
an.

Președintele Consiliului de 
Stat a exprimat poziția fermă 
a Republicii Socialiste România, 
care se pronunță cu hotărîre 
pentru dreptul națiunii khmere 
de a-și decide singură soarta, 
fără nici un amestec străin, 
pentru încetarea bombarda
mentelor americane asupra 
Cambodgiei.

Șeful statului cambodgian a 
adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile sale 
călduroase pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat în timpul 
vizitei, manifestîndu-și admira
ția pentru marile realizări ale 
poporului român, a exprimat 
profunda gratitudine a națiunii 
khmere, a Frontului Unit Na
țional și Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambod
giei, pentru ajutorul frățesc pri
mit permanent din partea Ro
mâniei socialiste în lupta dusă 
în scopul eliberării patriei, 
salvgardării naționale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom 
Sianuk au convenit ca relațiile 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări ș: popoare să 
cunoască o dezvoltare activă, 
în toate domeniile, spre binele 
acestora, în interesul promovă
rii unei noi politici în viața in
ternațională, a unui climat de 
securitate în lume, propice a- 
firmării suverane a tuturor na
țiunilor.

Convorbirile dintre cei doi 
.șefi de stat s-au desfășurat, ca 
si cu prilejul întîln'irilor pre
cedente, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și prietenie.

VARȘOVIA 2 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Ciobanu, 
transmite : „Toate drumurile 
duc la Helsinki", „Forumul 
întregii Europe", „Helsinki — 
o mare șansă pentru Europa"
— sînt numai cîteva din titlu
rile ziarelor poloneze care 
sînt unanime în aprecierea că 
deschiderea primei faze a 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare constituie eveni
mentul care polarizează aten
ția opiniei publice internațio
nale. Ziarele inserează decla
rația făcut de Ștefan Olszew
ski, ministrul afacerilor exter
ne al Poloniei, cu prilejul so
sirii în capitala Finlandei.

„Ne exprimăm convingerea
— declară Ștefan Olszowski
— că rezultatele Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa vor marca o nouă 
etapă în dezvoltarea conti
nentului. Această etapă tre
buie să reprezinte nu numai o 
accentuare a destinderii și nor
malizării relațiilor dintre sta
te, ci și o colaborare activă și 
multilaterală între toate țările 
continentului într-un climat 
de deplină securitate. In fața 
Europei s-a conturat șansa de 
a oferi altor continente un e- 
xemplu asupra modului de so
luționare a problemelor liti
gioase și de dezvoltare a ra
porturilor interstatale pe baza 
respectului reciproc și a cola
borării rodnice. Nu avem drep
tul să nu fructificăm această 
șansă".

Evoluția situației 

din Chile
SANTIAGO DE CHILE 2 

(Agerpres). — Un comunicat 
oficial al guvernului chilian, 
difuzat la posturile naționale 
de radio și televiziune, subli
niază că, deși tentativa reac- 

Tiunii interne de a răsturna 
guvernul Unității Populare pe 
calea unei lovituri de stat a 
eșuat — datorită loialității ma
nifestate de forțele armate și 
sprijinul acordat de poporul 
chilian —, asupra țării con
tinuă să planeze un grav pe
ricol. Guvernul — se spune în 
comunicat — încearcă să solu
ționeze situația depunînd efor
turi deosebite.

In comunicat se relevă, de 
asemenea, că, în dorința de 
a pune capăt activității sedi
țioase a grupărilor reacționare, 
guvernul a cerut Congresului 
Național aprobarea proclamă
rii stării excepționale pe timp 
de 6 luni pe întreg teritoriul 
țării.

Tîrgul internațional din Malta
LA VALLETTA 2 (Agerpres) 

— Duminică, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al 
Maltei Anton Buttigieg, a i- 
naugurat, cea de-a 17-a ediție 
a Tîrgului internațional din 
Malta.

La această ediție a tîrgului,

MARȚI 3 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Căldura mîinilor tale; 
Republica : Aventurile unei 
prințese germane la curtea 
regelui Soare ; PETRII-A : 
Zestrea ; LONEA — Mine- 

' rul: Moartea regelui negru; 
' VULCAN: Don Gabriel;

LUPENI — Cultural : Cow
boy ; Muncitoresc : Adio d-le 
Chips.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul;

HELSINKI 2 (Agerpres). — 
Capitala finlandeză cunoaște, 
in aceste zile, febra marilor 

’evenimente. Incepînd de as
tăzi (marți), miniștri de exter
ne din 33 de țări de pe conti
nentul european, Statele Uni
te și Canada vor aborda o ga
mă largă de probleme și as
pecte legate de căile și moda
litățile în vederea instaurării 
unui sistem eficient de secu
ritate și cooperare în Europa.

Palatul ..Finlandia" — operă 
a arhitectului Alva Aalto — 
a fost construit, de-a lungul a 
trei ani, pentru a fi folosit 
drept sală de concerte și con
grese. Situat în centrul orașu
lui, „Finlandia" impresionează 
prin proporțiile și silueta sa 
zveltă, modernă. Zidurile sînt

începutul unei ere noi, 
durabile 

de cooperare și destindere
LONDRA 2 — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Majoritatea ziare
lor londoneze publică articole 
și comentarii consacrate con
ferinței' general-europene pen
tru securitate ■ și cooperare, 
care se deschide, marți, la 
Helsinki.

„Observer" publică un am
plu articol intitulat „Impor
tanța crucială a conferinței de 
săptămîna aceasta asupra 
securității europene", apreci-

Partidele de opoziție (parti
dul democrat-creștin și parti
dul național), care dețin îm
preună majoritatea în parla
ment, au dat publicității o 
declarație prin care anunță 
că se opun adoptării acestei 
măsuri, dovedind și în această 
situație că nu sînt interesate 
în întreprinderea de măsuri 
menite să ducă la normaliza
rea situației din Chile.

★
SANTIAGO DE CHILE 2 

(Agerpres). — Greva parțială 
de la complexul cuprifer chi
lian „EI Teniente" a luat sfîr- 
șit. Organizată la instigația e- 
lementelor reacționare, care 
au profitat de dezorientarea 
unor lideri sindicali locali, 
această acțiune a fost soluțio
nată pe baza unui acord inter
venit între guvern și minerii 
greviști, în baza căruia acti
vitatea productivă a fost relu
ată la parametrii normali.

România este prezentă cu o 
expoziție de mărfuri de larg 
consum, produse alimentare, 
produse ale industriei chimice 
și profile din aluminiu. Pavi
lionul României se bucură de 
aprecierea unanimă a publi
cului vizitator.

6,00—8,08 Radioprogramul di
mineți: ; 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,30 La microfon; melo
dia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri ; 9,30 Atlas cultural ; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Orchestra de muzică populară 
„Trandafir de la Moldova din 
Bîrlad ; 10,30 Selecțiuni din 
operete; 11,00 Buletin de știri;
11.15 Melodii de Petre Mihă-
iescu; 11,30 „înflorești, pă- 
mînt al bucuriei" ; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prînz ; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii ; 14,30 Interpreți de muzi
că populară ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Selecțiuni din o- 
perete ; .15,40 Muzică de es
tradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 ..Mîndră, mîndrulița 
mea" ; 16,35 Cîntecul săptă- 
mînii; 17,00 In ritm de marș;
17,30 Muzică populară; 18,00 
Orele serii; 20,00 Zece melo
dii preferate; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii mu

acoperite cu marmură albă și 
granit, palatul cuprinzînd o 
sală mare cu 1 750 de locuri și 
o alta de proporții mai mo
deste, numărînd 350 de locuri. 
In interior, sala mare este ta
pisată cu mătase albastră, iar 
traducerea la cască se reali
zează in șase limbi.

Celor 900 de membri ai de
legațiilor oficiale participante 
la lucrările Conferinței euro
pene de securitate și coopera
re și celor 800 de reprezen
tanți ai presei li se adaugă 
personalul secretariatului și 
translatorii, in număr de 200. 
Centrul de presă este dotat cu 
un circuit închis de televizi
une, cabine telefonice, aparate 
telex și un număr mare de 
mașini de scris.

ind că această conferință „va 
contribui la crearea unui cli
mat de încredere".

La 3 iulie, la Helsinki — 
scrie „Sunday Times" —, vor 
începe lucrările „celei mai 
mari conferințe ținute vreo
dată pe continent — conferin
ța pentru securitate și coope
rare în Europa". Această con
ferință. scrie ziarul „va mar
ca începutul unei ere noi, du
rabile de cooperare și destin
dere".

După cum scrie „The Times", 
conferința general-europeană 
„oferă cadrul potrivit pentru 
relații noi între Estul și Ves
tul Europei".

I ucrările don fer in ței 
Internationale consacrate 

energiei solare
PARIS 2 (Agerpres). — Luni 

s-au deschis în capitala Fran
ței, sub egida UNESCO, lucră
rile unei conferințe internați
onale consacrate problemelor 
energiei solare — apreciată 
de comentatorii de presă 
drept cea mai mare reuniune 
ținută vreodată pe această te
mă. Intr-adevăr, la Conferin
ță, participă peste 600 de ex- 
perți din 70 de țări, care exa
minează cele mai variate as
pecte ale energiei solare și 
aplicabilității ei prezente ori 
viitoare în asemenea domenii 
cum sînt : încălzirea locuințe
lor, circulația automobilelor, 
accelerarea creșterii recolte
lor, distilarea apei sărate a 
mărilor etc.

Energia solară a făcut în 
special în ultimii 20 de ani o- 
biectul unor interesante cer
cetări în diferite țări ale lu
mii, dînd naștere la un ade
vărat dialog al oamenilor de 
știință, din care nu lipsesc va
riante optimiste și pesimiste.

zicale ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

9,00 Teleșcoală. Pagini din 
istoria patriei. Peceți și 
file îngălbenite. Do
cumente istorice și li
terare ; Itinerar geogra
fic : 50 de kilometri de 
soare și frumusețe (li
toralul românesc al 
Mării Negre);

10,00 Telex ;
10,05 Avanpremieră ;
10,10 Teleenciclopedia (relu

are) ;

Președintele Nixon 
despre unele probleme 

ale economiei americane
WASHINGTON 2 (Ager- 

pres). — Președintele Richard 
Nixon, a ținut, duminică sea
ra, la reședința sa din Cali
fornia, un discurs radiodifu
zat, consacrat unor aspecte 
ale economiei americane. El 
a relevat, între altele, că ho- 
tărîrea privind înghețarea pre
țurilor și controlul asupra ex
porturilor, instituită la 1.3 iu
nie ca mijloc de combatere a 
inflației, va fi menținută un 
timp cît mai scurt posibil. Pre
ședintele a precizat că această 
hotărîre a fost luată în scopul 
cîștigării timpului necesar 
pentru pregătirea altor măsuri 
„realiste și complete", în ca

PE SCU
• Președintele Richard Nixon 

a semnat, duminică, legislația 
aprobată de Congres, privind 
suspendarea fondurilor desti
nate angajamentelor militare a- 
le Statelor Unite in Indochina, 
incepînd cu data de 15 august.

• La Lima au luat sfîrșit dez
baterile plenare din cadrul Co
misiei spec'iâle a Organizației 
Statelor Arhbricane privind 
restructurarea sistemului de re
lații interamericane. Majorita
tea reprezentanților țărilor ia- 
tino-americane au subliniat. în 
luările de cuvînt. necesitatea 
adaptării reiatelor interameri
cane la realitățile continentului 
și a realizării unor profunde re

Inițial, în faza cercetărilor 
experimentale, se aprecia că 
folosirea energiei solare este 
de domeniul viitorului înde
părtat, întrucît omenirea 
dispune de suficiente resurse 
de cărbune, petrol, gaze, ca
pacități hidroenergetice și alți 
combustibili tereștri, necesari 
penrtu acoperirea nevoilor 
în acest domeniu. Evaluarea 
științifică a rezervelor de 
combustibil a condus, însă, la 
concluzii ce indică posibilită
țile limitate ale surselor actua
le și au plasat în centrul ă- 
tenției, în special, problema 
identificării unor noi surse de 
energie, între care energia 
solară pare să se situeze la 
Ioc de frunte. De altfel, în u- 
tilizarea practică a energiei 
solare s-au și făcut progrese 
notabile, ilustrate și de faptul 
că un mare număr de țări fo
losesc deja sau sînt pe cale 
de a „domestici" energia Soa
relui.

10.50 Luminile rampei. Euge
nia Moldoveanu și E 
mil Gherman (reluare);

11,10 Telecinemateca pentru 
copii : Amintiri din co
pilărie ;

12.20 Selecțiuni din emislu- 
nea-concurs „Cîntare 
patriei" ;

12.50 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni ;

13,00 Telejurnal ;
17.30 Curs de limba rusă — 

Lecția a 60-a (reluare);
18,00 Telex ;
18,05 Tehnic-club ;
18,25 Pe un picior de plai ;
18,45 Panoramic științific ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal — Cincina 

iul înainte de termen 
1973 — an hotărîtor ;

20,00 Cîntecul săptămînii.
Sînt student șî brigadi
er de Temistocle "opa ;

20,05 Reflector ;
20.20 Muzică populară cu Ma

ria Cornea ; 

drul celei de-a patra faze a 
programului an ti inflation ist 
al administrației.

Referindu-se la instituirea 
controlului asupra exporturi
lor și recenta interzicere a 
vînzărilor de soia și semințe 
de bumbac în Japonia, pre
ședintele Nixon a făcut cu
noscut că măsurile respective 
vor avea efect numai pînă In 
toamna acestui an.

In încheierea discursului 
său, șeful executivului ameri
can a subliniat că rigurozita
tea bugetară rămîne unul din 
elementele esențiale ale pro
gramului antiinflațioriist al 
Administrației

forme care să reorienteze acti
vitatea O.S.A. și a organisme
lor sale.

• Potrivit agenției V.N.A., 
Brian McCauley, contra-amiral 
al forfclor navale ale S.U.A., 
comandant al tortelor america
ne de deminare. a remis guver
nului R.D. Vietnam un comu
nicat, informînd că la data de 
25 iunie Statele Unite au înche
iat operațiunile de curățire a 
minelor in sectoarele Nam 
Trieu, Cua Nam și Lach Huven 
din zona portului Haifong și 1n 
sectoarele Hop Gai șl Cam 
Plia.

• După cum anunță Institu
tul National de Statistică din 
Madrid, la sfîrșitul anului 1972 
populaț;a Spaniei a fost de 
34 572 009 locuitori.

• Șilingul austriac, a fost re
evaluat luni, cu 4,R fa sută, a 
anunțat Ministerul de Finanțe 
al Austriei. Hotărirea a fost a- 
doptată in cadrul unei reuniuni 
prezidate de cancelarul Bruna 
Kreisky, la care au luat parfi. 
alături de membrii guvernului, 
și reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri, precizează agenția 
France Presse.

• Pescarii din întreaga Japo
nie participă, în cursul acestei 
săptămîni, la o largă acțiune 
de protest împotriva poluării 
mărilor din jurul arhipelagului. 
Incepînd de la 2 iulie, sînt or
ganizate o serie de demonstra
ții, la Tokio și în alte localități 
nipone, împotriva infectării a- 
pelor cu mercur și deșeuri no
cive,

• Institutul seismologie din 
Uppsala, localitate situată la 
nord de capitala Suediei, a în
registrat duminică, la ora 13,43 
G.M.T., un cutremur de 6,7 gra
de pe scara Richter, al cărui 
epicentru s-a situat in regiunea 
de coastă din sudul Alaska!.

• Ploile puternice care au 
căzut în ultimele zile în zona 
Munților Tatra au provocat I- 
nundați-' pe văile rîuriîor Pop- 
rad și Dunajec. Nivelul apelor 
rîuluî Poprad a crescut în ra
ionul Matejovice cu peste doi 
metri. Inundațiile au provocat 
pierderi importante culturilor 
agricole, perturbînd circulația 
rutieră și feroviară.

20.30 Seară de teatru — Băl- 
cescu — de Camil Pe
trescu (I);

22,00 24 de ore — Contraste 
în lumea capitalului;

22.30 Pagini din operete;

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de ieri;

Maximele : Petroșani -(- 24 
grade; Paring -j- 17 grade.

Minimele : Petroșani -|- 12 
grade ; Paring 4- 9 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în general 
instabilă cu cer variabil. Tem
porar se vor semnala preci
pitații sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice. 
Vint slab din sectorul nordic.
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