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planificate, sint premise 
introducerea complexului 
subteran va putea Începe 
curînd, că se va putea a-

sigura un randament superior 
Instalației imediat după pu-, 
nerea sa in funcțiune.

<lv

Cum se vede și in fotogra
fia alăturată, se află in stadiu 
avansat montarea și probele 
de funcționare ale complexu
lui O.M.K.T. ce va fi introdus 
în curînd în stratul 13, blocul 
VIII, din cadrul E.M.VuIcan. 
După cum ne-a informat mai
strul Alexandru Bușcan, șe
ful atelierului electromecanic 
al exploatării, lucrările sint 
executate de echipa condusă 
de Victor Rapoitean. in 
drul căreia se remarcă 
activitatea desfășurată 
Botar. Teodor Cizmaș, Aurel 
Mitru și alții.

Executarea în condiții ca
litative superioare a probei 
lor de funcționare, ' preocupa
rea de a se înscrie în termene
le 
că 
in 
in

I 
I

Cincinalul înainte de termen!'
Pentru creșterea productivității 
muncii in exploatările forestiere

In cadrul secției Lonea a Unității forestiere de exploata
re și transport Petroșani a început să lucreze un nou utilaj 
de mare capacitate : tractorul articulat forestier TAF. Noul 
tractor, produs de Uzinele din Brașov se caracterizează prin- 
tr-un grad sporit de adaptare Ia specificul lucrărilor din 
exploatările forestiere. Tractorul TAF poate ridica și trans
porta un solum de masă lemnoasă de 3—4 ori mai mare de
cît în cazul tractoarelor obișnuite din dotare. Acest lucru a 
determinat repartizarea primului tractor de acest tip, sosit 
in cadrul unității, la exploatarea forestieră Corbu, caracteri
zată prin faptul că distanța de transport a buștenilor pină la 
rampă este de cca. 2 km și deci este neavantajos un număr 
prea mare de curse.

Rezultatele excelente înregistrate pe parcursul primelor 
zile de funcționare a noului utilaj și perspectiva extinderii 
sale, reprezintă posibilități deosebit de favorabile de crește
re a productivității muncii in exploatările forestiere și 
realizare în bune condițiuni a sarcinilor de plan.
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Combativitatea, ncingâdiiinta
ia|d dc abateri, singurele în 
măsură sa imbunataieasca

climatul de munca și disciplina
La mina Dîlja am auzit 

multe cuvinte frumoase la a- 
dresa comuniștilor. Pe bună 
dreptate ei sînt recunoscuți și 
resppptați ca cei mai înaintați 
oameni din. rîndurile colecti
vului, exemple de conduită în 
muncă, în societate, în viața 
personală. Nume ale unor mi
neri cum sînt ale lui Constan
tin Scutaru, Pavel Tașnadi, 
Gheorghe Miclea, Mihai • Cos- 
ma, Vasile Sidorov sau ale u- 
nor- tehnicieni și ingineri ca 
Sintion Negru, Constantin 
Corcodel, Victor Ghioancă și 
ale altora sînt sinonime cu 
hărnicia și entuziasmul în 
muncă, înalta răspundere față 
de soarta producției, spiritul 
de buni gospodari ai avutului 
obștesc, cinstea, corectitudi
nea, ținuta morală demnă. Pe 
înaltele calități morale și po
litice ale comuniștilor se înte
meiază prestigiul nedesmințit, 
marea autoritate și forța de 
mobilizare a întregii organiza
ții de partid.

Tăria, organizației rezidă în 
același timp în exigența spo
rită . în atitudinea combativă,

intransigentă și .principială «de 
pe pozițiile partidului pe care 
o manifestă comuniștii față,de 
fenomenele și stările de lu
cruri negative. Evidențiind a- 
ceastă trăsătură dominantă a 
climatului' partinic de la'mina: 
Dîlja, tovarășul Radu Lupaș- 
cu, secretarul comitetului de 
partid a relatat despre nume
roase exemple de comuniști 
care la Tocurile • de muncă, în 
adunările de partid și în adu
nările generale ale salariați- 
lor, în dezbaterile din grupele 
sindicale său U.T.C. și în 'di
verse alte împrejurări au cri
ticat deschis, cu îndrăzneală 
și cinstit o seamă de abateri 
înfierîncl cazurile de indisci
plină, lipsa de răspundere, in
dolența, neglijența și risipa, 
luînd atitudine față de încăl
carea normelor de muncă și 
de viață, comuniste ,și făcînd 
în același timp propuneri 
constructive de îmbunătățire 
a muncii acordînd ajutor to
vărășesc celor care au greșit. 
Prin dezvoltarea spiritului 
combativ de exigență.și. intran
sigență partinică în rîndul co

Prin utilizarea judicioasă 
a parcului de transport

Pentru 
piară a 
și e 
în cinstea zilei de 23 Au
gust, colectivul de muncă al 
autobazei I.T.A. Petroșani, . 
a reușit' să obțină, în peri
oada care a trecut de la în
ceputul anului, succese dem
ne de relevat. Autobaza a 
transportat peste plan 
66 000 tone mărfuri și 
30Q 000 călători. Realizări la 
fel de bune 1 au fost obținu
te la indicatorul productivi
tate pe loc de capacitate, 
indicator depășit cu 1,4 la 
sută. Totodată, coeficientul 
de utilizare a pariului 
autobuze a fost depășit 
6 la sută.

Aceste succese au fost 
ținute prin exploatarea 
țională a autovehiculelor, 
buna organizare a muncii 
coloanelor, exigența mani
festată față de verificarea 
tehnică a mijloacelor de 
transport, atît la intrarea 
cit și la ieșirea din garaje.

realizarea exem- 
sarcinilor de plan 

angajamentelor luate

di
cu

ob- 
ra-

Toate acestea precum 
preocuparea de zi cu zi 
ță de eliminarea cheltuieli
lor neproductive, economisi
rea de piese de schimb și 
carburanți au determinat 
realizarea unei economii la 
prețul de cost de 150 000 
lei și realizarea unor bene
ficii peste sarcina planifica
tă de 75 000 lei.

In gospodărirea judicioasă 
a pieselor de schimb și al
tor materiale, recondiționa- 
rea unor piese și repere 
îmbunătățirea calității 
parațiilor 
maiștrii.
Nicdlaă Nițulăscu, mecani- 
cui Faic 
telierul 
zei,

și 
fa-

I

I

I 
I 
I

si . 
rț- 

s-au Evidențiat 
loan Bondrea și

Ibrahim, de la a- 
propriu al autoba- 

mecanicul Nicolae 
Blendea de la garajul Vul
can. și, alții. La. întreținerea 
mijloacelor de transport 
auto au contribuit efectiv 
și Aurel Pop, Dănilă Ciofu, 
Ioan Valosincu și toți cei
lalți care fac part'e din- a- 
cest colectiv fruntaș.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
făcut luni dimineață o vizită 
de lucru în județul Constanța, 
atît pe locurile unde urmează 
să se. realizeze în viitorii ani 
complexul hidroenergetic și 
de transport Dunărea—Marea 
Neagră, prin reluarea lucrări
lor de execuție a Canalului 
Dunărea—Marea Neagră, con
struirea noului port maritim 
Constanța Sud—Agigea și a hi
drocentralei de la Cernavoda, 
cît și la șantierul naval din 
Constanța, de unde vor fi lan
sate la apă, în actualul cinci
nal, primele nave românești 
de mare tonaj.

Această vizită a fost prece
dată în aceeași dimineață de 
o rodnică ședință de lucru, la 
care au participat tovarășii 
Emil.Drăgănescu, vicepreședin
te al. Consiliului de Miniștri, 
ministriii transporturilor și 
telecomunicațiilor, Vasile Vîl- 
cu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al

P.C.R., Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, 
proiectanți și specialiști. O- 
biectul dezbaterilor — studie
rea soluțiilor optime privind 
amplasarea noului port la 
Constanța Sud—Agigea și a 
hidrocentralei la Cernavoda, 
precum și variantele de di
mensionare a Canalului.

Relevînd că înfăptuirea o 
biectiveior stabilite de partid 
reprezintă o sarcină de onoa
re nentru ei, specialiștii au 
arătat,. în cadrul discuțiilor, 
că-și vor mobiliza toate forțe
le pentru ca studiile și proiec
tele ce Ie voi- întocmi să ofere 
variante optime atît transpor
tului maritim și fluvial, cît și 
pentru punerea în valoare a 
resurselor energetice, în de
plină concordanță cu dezvol
tarea în perspectivă a econo
miei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea înce
perii activității de proiectare 
prin întocmirea studiilor de 
optimizare în sensul asigurării 
unei efici nțe economice maxi
me a tuturor lucrărilor. Intrn-

cît în zona Canalului vor fi 
amplasate obiective industri 
ale, se impune stabilirea judi 
fioa a capacității navelor și 
a parametrilor de navigație cu 
necesitățile întreprinderilor ce 
vor fi create în zona Canalului. 
Secretarul general al parti
dului a indicat să se 
studieze temeinic gabaritele 
navelor și dimensiunile cana
lului pe care se va asigura 
transportul între Dunăre și 
Marea Neagră. In același 
timp, a trasat sarcina ca între
prinderile de specialitate să 
acționeze cu fermitate pentru 
asimilarea utilajelor de mare 
capacitate și productivitate ce 
urmează a fi utilizate la exe
cutarea lucrărilor de realizare 
a complexului.

...Elicopterul, care a decolat 
din stațiunea Neptun, ateri
zează după scurt timp pe li
toral. ’n apropierea lacului 
Agigea.

In acest cadru natural, unde 
în viitor va pulsa pentru pri
ma dată o vie activitate portu-

(Continuare In pag. a 4-a)

ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA 
cu pilejul aniversării a 25 de ani 

de la constituirea primelor Șantiere 
Naționale ale Tineretului

Jubileul unui pătrar de veac 
de la constituirea primelor 
Șantiere Naționale ale Tinere
tului a fost sărbătorit, luni, in 
cadrul unei adunări festive, în 
marea Sală a Palatului Repu
blicii din Capitală. Aici s-au în- 
tîlnit, într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și entuziasm, 
brigadieri de ieri și de azi.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
a) C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al. P.C.R. reprezentanți ai con

ducerii unor ministere și orga
nizații obștești, ai C.C. al U.T.C. 
și Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

In marea sală a Palatului sint 
reuniți aproape 3 000 de briga
dieri. Alături de bărbați cu 
timplele cărunte, oameni care 
cu 25 de ani în urmă, adoles
cenți fiind, au răspuns cu elan 
patriotic chemării partidului, 
străpungind munții și stăvilind 
apele în locuri intrate în isto
ria marilor izbînzi ale construc
ției socialiste, se află tineri, 
care, azi, derulînd peste ani fi
rul de aur al glorioasei tradiții 
de muncă patriotică, dau do
vada bărbăției lor pe noile șan
tiere.

Păstrînd întocmai aceleași 
profunde semnificații, munca de

astăzi a băieților și fetelor în 
uniformă albastră de brigadier 
capătă noi valențe, se ridică la 
cota înaltă a sarcinilor pe care 
partidul le-a trasat tineretului 
de a participa activ, cu elanu' 
și entuziasmul carăcteristid 
vîrstei, la făurirea unor im
portante obiective, la întrece
rea patriotică a întregului po
por pentru realizarea Cincinalu
lui înainte de termen.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.G. 
al U.T.C., ministrul pentru pro
blemele tineretului, care a a- 
dresat un călduros salut con
ducătorilor de partid și de stat, 
tuturor celor prezenți la aduna
re.

(Continuare in pag. a 3-a)

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat 

reprezentanților brigadierilor 
și întregului tineret cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la constituirea primelor 

șantiere naționale ale tineretului
al P.C.R, și Conferința Națională au sta
bilit un amplu program de acțiune pentru 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru plămădirea omului nou, 
cu o inaltă conștiință comunistă. Sînt o- 
biective mărețe, care, deschizînd minuna
te perspective poporului nostru, impun o 
puternică mobilizare a tuturor forțelor, a 
energiilor tinerei generații, eforturile crea
toare ale oamenilor muncii.

Partidul vă adresează vouă, tineretului 
patriei, chemarea înflăcărată de a vă con
centra toate forțele, de a munci cu stăru
ință, împreună cu întregul popor, pentru 
realizarea înainte de termen a cincinalu
lui, pentru îndeplinirea în cele mai bune 
condițiuni a planului de investiții, pentru 
dobindirea de rezultate maxime in indus
trie și agricultură, in înflorirea generală 
a țării. Organizați noi și noi șantiere ale 
tineretului, participați în număr cit mai 
mare la toate acțiunile organizate de Uni
unea Tineretului Comunist pentru accele
rarea dezvoltării economico-sociale a țării, 
pentru îndeplinirea, în condiții exempla
re. a politicii partidului.

Sint convins că tineretul patriei noastre 
va fi și de acum înainte prezent in pri
mele rînduri ale muncii, așa cum au fost 
și înaintașii săi, așa cum sint și tinerii de 
astăzi, care își fac datoria cu cinste la 
locul de muncă.

Tinereței i-au fost întotdeauna caracte
ristice entuziasmul, abnegația în muncă, 
spiritul revoluționar. Sint încredințat că, 
urmînd exemplul comuniștilor, tineretul 
nostru muncitoresc și, alături de el, tinere
tul țărănesc și cel studios nu vor precupeți 
nici un efort și vor face totul pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidului.

Vă adresez, dragi prieteni tineri, vouă 
și, prin voi, întregului tineret al patriei 
chemarea de a munci și învăța neconte
nit, de a vă consacra întreaga energie și 
capacitate creatoare operei mărețe de edi
ficare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicării României pe noi 
trepte ale progresului și civilizației.

Felicitîndu-vă încă o dată cu prileju 
aniversării a 25 de ani de la crearea pri
melor șantiere de muncă patriotică a tine
retului, vă urez dragi tineri succese tot 
mai mari in activitatea ce o desfășurați, 
satisfacții depline in muncă și în viață, 
împlinirea tuturor aspirațiilor, multă sănă
tate și fericire. z

Dragi prieteni tineri,
Dragi tovarăși,
Se împlinesc 25 de ani de cînd tînăra 

generație a patriei noastre a răspuns, cu 
entuziasmul caracteristic vîrstei sale, la 
înalta chemare de a contribui activ la vas
ta operă inițiată și condusă de partid pen
tru refacerea economică a țării, pentru 
consolidarea bazelor noii orinduiri sociale. 
Aș dori ca, în acest moment sărbătoresc, 
prin care aniversăm o etapă de mare în
semnătate din munca și activitatea tinere
tului, a întregului nostru popor, să adre
sez un călduros saltțt tinerei generații de 
azi, organizației sale revoluționare, din 
partea Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat, a guvernului și a 
mea personal.

Faptele pe care le-au săvirșit, in urmă 
cu 25 de ani, înaintașii voștri pe marile 
șantiere ale reconstrucției, la Bumbești— 
Livezeni, la Salva—Vișeu, la Agnita—Bo- 
torca sau in atitea alte Jocuri, s-au înscris 
cu litere de aur în marea carte a muncii 
voluntar-patriotice, deschizînd drumul u- 
nor nobile tradiții de muncă, de efort cre
ator, dăruit fără rezerve cauzei partidului, 
propășirii și înfloririi patriei.

Conducerea partidului și eu personal 
dăm o înaltă prețuire tineretului care, in- 
tegrindu-se muncii creatoare a întregului 
nostru popor, făurește cu devotament și 
abnegație prezentul și viitorul patriei. In 
tot ceea ce s-a construit și se construiește 
în patria noastră, în toate realizările cu 
care ne mindrim azi, se află încorporate 
și energia și capacitatea creatoare a tine
rei generații, fapt care îndreptățește apre
cierea că avem un tineret minunat, devo
tat trup și suflet partidului, idealurilor 
nobile ale socialismului și comunismului.

Șantierele naționale și locale organizate 
de Uniunea Tineretului Comunist pentru 
construcția unor importante obiective eco
nomice și social-culturale, acțiunile ce se 
Întreprind pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea localităților, pentru îmbunătățiri 
funciare, plantări de pomi și împăduriri, 
prezența în campaniile agricole a elevilor 
și a studenților, a tinerilor militari consti
tuie adevărate școli ale educației comunis
te. prilejuri de formare a tinerilor de as
tăzi în spiritul muncii și în cultul ei.

După cum cunoașteți, dragi tovarăși. în 
perioada care urmează, ne așteaptă sarcini 
deosebite de rezolvat. Congresul al X-lea

Olimpiada strungarilor 
prilej de ridicare a nivelului de pregătire 

profesională
Zilele trecute în cadrul 

I.'U. M. Petroșani s-â desfă
șurat faza finală a ..Olimpia
dei strungarilor'*, importan
tă acțiune menită să contri
buie la creșterea nivelului de 
pregătire profesională a tine
rilor salariați.

Organizată din inițiativa 
comitetului U.T.C. al între
prinderii . de utilaj minier 
Petroșani, olimpiada a tre
zit un interes deosebit în 
rîndul celor peste 100 de 
participanți la . faza de masă, 
ne informează tovarășul in
giner Nicolae Nițescu, pre
ședintele comisiei social-pro- 
fesionale a comitetuluii 
U.T.C.

In faza finală au fost pre- 
zenți 10 strungari care au 
trebuit să facă față exigențe
lor deosebite ce .au caracteri
zat atît proba teoretică cît 
și cea practică. Metodele de 
strunjire a suprafețelor co
nice, considerațiuni despre 
regimul de așchiere, precum 
și restul subiectelor au fost 
lămurite precis de cOncuren-
ții, care au dovedit o temei- cenți, 
nică cunoaștere a meseriei I. BARBULESCU

muniștilor organizația. de 
partid ■ a reușit să'4 îmbunătă
țească climatul de muncă în 
rîndurile întregului 
tiv. Combativitatea 
nistă -nu- 
în i toate 
nivelul: quvenit. In unele .orga- 

' nizații de bază se întîlnesc ca
zuri destul ■ de frecvente cînd 
unii'membri de partid,-dove
dind o slabă pregătire politi
că, în loc să> ia atitudine cri
tică față de fapte negative pe
trecute, la locurile lor de mun
că pentru crearea unei opinii 
sănătoase în sinul colectivului, 
dovedesc lipsă de răspundere 
și lașitate, ceea ce dăunează 
grav prestigiului'și' eficientei 
muncii' organizației de partid. 
Așa au fost cazurile membri
lor de partid Petru' Nimirceag 
și Dumitru Perju, ambii mi
neri șefi 4de schimb care, lă- 
sîndu-se influențați de ele
mente înapoiate au refuzat să 
îndeplinească unele sarcini, ce 
le reveneau la locul de mun
că. Biroul organizației de bază 
din care fac parte și biroul 
comitetului de partid nu au 
putut trece, cu vederea peste 
asemenea atitudini > lipsite de 
responsabilitate partinică. Gre-

colec- 
comu- 

șe ridică1 însă 
împrejurările ; la

ADAM

a, fost concepută și

de strungar, astfel, îneît, în 
final, departajarea s-a făcut 
la limită.

Premiile olimpiadei au fost 
acordate lui Ionel Bodea (lo
cul I), Carol Fantini (locul 
II), Andrei Ungur (locul III), 
Gyorgy Ignațiu (mențiune), 
dar , felicitări merită și 
Gheorghe Culcear, Constan
tin Hașcău, Marin Florescu, 
Viorel Gruian, Andrei Glă- 
van și toți tinerii concurenți 
care au dovedit că posedă 
temeinice cunoștințe profe
sionale.

Premierea cîștigătorilor s-a 
făcut în prezența a peste 200 
de muncitori din cadrul sec
ției, cadru ce a constituit un 
stimulent moral deosebit 
pentru tineri.

Acțiune de masă destinată 
ridicării nivelului de, pregă
tire profesională și creșterii 
productivității muncii, olim- 
niada tinerilor strungari a 
constituit o reușită prin par
ticiparea numeroasă de care 
s-a bucurat și prin buna pre
gătire dovedită de concu-

(Continuare în pag. o 3-a)

ȘANTIERELE TINERETULUI 
continuare a luminoaselor tradiții 

ale brigadierilor
brigadierilor se rostogoleaAcum 25 de ani ecoul cîntecului

năvalnic prin văi și munți pe șantierele Bumbești-Livezeni, Agni- 
ta-Botorca, Salva-Vișeu. Elanul patriotic și constructiv de atunci 
nu a. rămas doar o amintire, ci 
cadrează armonios in munca 
sarcinilor acestui an hotăritor
Perpetuînd tradiția,. tinerii din 
vară pe șantiere, aducîndu-.și 
obiective social-economice, culturale și sportive. Tovarășul Ion 
Barb, * ....................
detalii

o atitudine a tinereții care se în- 
însuflețitoare pentru îndeplinirea 
in realizarea planului cincinal. 
Valeo Jiului lucrează in această 
o contribuție la realizarea unor

secretar al Comitetului municipal al U.T.C., ne-a oferit 
asupra șantierelor de muncă patriotică.

Cum
desfășoară munca.patri- 
tinerilor din Valea Ji- 
acest . an cînd, prin 
deci păstrind . tradiția,

cum se 
etică, a 
ului In 
muncă,
se sărbătorește un sfert de se
col de la memorabilele brigăzi 
ale tineretului ?

— Defileul Jiului este un e- 
xemplu viu pentru tinerii din 
municipiul nostru, exemplu de 
devotament patriotic, stimula
tiv, care nu poate fi cinstit în-

deajuns decît prin continuarea 
lui. Iată de ce în această vară 
în municipiul Petroșani au fost 
organizate 5 șantiere de muncă 
patriotică la care participă pes
te 60'0 de tineri elevi, rămași 
în localități, ș:. muncitori.

— Unde se află aceste șanti
ere, la ce obiective se lucrea
ză ?

— In cea mai mare parte se 
lucrează în domeniul construc
țiilor $i amenajărilor aferente.

Șantiere ale tineretului se află 
în Uricani, Lupeni, Vulcan, Pe- 
trila, Petroșani. In punctul 
Sterminos (Uricani) se munceș
te la un club al4 tineretului din 
oraș. Pînă acum au fost demo
lați și recondiționați peste 100 
metri pătrat! de zid. O altă bri
gadă execută reparații ale băn
cilor iar în atelierul școlar se 
confecționează 10 măsuțe și 40 
de scăunele pentru grădinițe. 
In orașul Lupeni se află 9 bri
găzi. ale căror obiective de 
muncă sint: baza sportivă a li
ceului, parcul tineretului, fini
sarea blocului G 1 și demolări 
îri vederea noilor construcții. 
In orașul Vulcan cea mai mare 
parte a brigăzilor fac primele 
pregătiri. pentru amenajarea u- 
nui stadion, altele lucrează In

T. SPATARU

(Continuare in pag. o 3-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

In' atmosfera de puternică 
însuflețire și entuziasm tine
resc, generată de caldele apre
cieri și mobilizatoarele îndem
nuri cuprinse în mesajul dum
neavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cei peste 
trei mii de brigadieri din toate 
colțurile țării, întruniți într-o 
vibrantă adunare pentru a 
marca împlinirea unui sfert 
de veac de la constituirea pri
melor șantiere ale muncii pa
triotice, în consens cu voința 
întregului tineret, reafirmăm

eu putere adeziunea noastră 
totală la politica internă și 
externă, marxist-leninistă, 
promovată de partidul și sta
tul nostru, politică în care ve
dem întruchipate interesele și 
aspirațiile vitale ale națiunii 
noastre, nădejdile sale cele 
mai scumpe, încrederea în 
prezentul și viitorul patriei, 
in cauza socialismului și co
munismului.

Raportăm conducerii parti
dului. Dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe Nicolae

Ceaușescu, că cei 15 000 de bri
gadieri care lucrează pe 11 
șantiere naționale, sutele de 
mii de tineri de la cele peste 
5 000 de șantiere locale, tînăra 
generație a patriei, angajată 
in înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-Iea al Parti
dului ți ale Conferinței Națio
nale. in întrecerea „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter-

(Centlnuare In pag. a 3-a)
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Complexul sportiv

vă
informăm acțiune de anvergură• ••

♦ Succes, Boloș !
♦ Viitorii adversari

in- 
In Sport și sănătate"

BELGRAD 8 (Agerpres). — 
Turul ciclist al Iugoslaviei s-a 
încheiat la Skoplje cu victoria 
rutierului sovietic Pavel Su
hov. Echipa României s-a com
portat meritoriu în această 
cursă, situîndu-se pe locul trei 
în clasamentul final. La indi
vidual, Tudor Vasile a ocupat 
locul 5, fiind unul din anima
torii ultimelor etape.

Primul „rezervor" a! Jiului,

pe calea împlinirii sale
Existența însăși a formați

ilor de tineret — rezerve ale • 
divizionarelor noastre A, a con
stituit, nu de puține ori, un pri
lej perpetuu de controverse. Au 
existat chiar voci, în presă, 
care cereau desființarea aces
tui „rezervor", ca fiind inu
til, mărind cheltuielile clubu
rilor și aducînd foloase... 
„extrem de minore". Nimic 
mai neadevărat.. Principala 
menire a acestor echipe de 
„cădeți", de aspiranți la por
țile consacrării (despre opor
tunitatea cărora nu are rost 
să discutăm, marile „firme" 
ale fotbalului internațional 
dispunînd de 3-4 sau chiar 5 
asemenea teamuri) este aceea 
de a oferi un mediu bun 
pentru menținerea formei ce
lor ce momentan nu-și află 
locul în prima echipă a clu
bului (cazul lui Cotormani 
este destul do 
această direcție.
Tiberiu Szabo 
iju-1... scoată pe prospătul in
giner dan vigoarea de altăda
tă, dimpotrivă...) și de a sti
mula puternic dezvoltarea 
pretendenților la lotul res- 
trins al primei echipe.

Formația de tineret — re
zerve a Jiului a străbătut, în 
ultimii anii, o lungă perioa
dă nu nu m ă i de „construc
ție" dar Și de... contrafacere. 
Să ne aminNm de timpul 
cînd au fost adunați cîțiva 
jucători, buni de altfel, din 
campionatul județean, care 
să constituie un nucleu valo
ros, cu mari posibilități. „Ex
periența" a eșuat. Conglome
ratul de 
ajunși la 
mult prea... 
jorit'atea celor ce 
să „salte" urgent pe scara va
lorii avînd „aripile" prea scut- 
te, s-au lovit de pragul unui 
efort cu care nu erau obișnu- 
iți și au „dezertat". A

au 
tineri 
Sava, 

de

este elocvent în 
m tr enorul 

reușind să

tineri fotbaliști 
Jiul s-a dovedit 

amalgamat, ■ ma- 
trebuiau

„încropită" o altă echipă. 
„Osatura" era, de dată aceas
ta, cea a juniorilor proprii. 
Alături de Cătuț, Kostyal, 
Kormoș, Boloș DăniU 
apărut, în timp, alți 
fotbaliști (Văduva. 
Aruncuteanu), dornici
afirmare, care nu s-au spe
riat de lecțiile. antrenorului 
Szabo, vizînd marea perfor
manță. „Cadeții" Jiului n-au 
„tras" în acest campionat 
pentru 'un loc de frunte în 
ierarhia' competiției destina
te lor. Era și foarte dificil. 
Trebuiau să răspundă unei 
dtible nevoi. Cotormani, Ca* 
ramalis, Făgaș, Matei Po
pescu, Sava sau Arucuteanu 
erau uneori și rezerve pe 
„lista" antrenorului Coidum: 
Boloș, Kormoș, Dănilă și alții 
mai jucau, din cînd în cînd, 
pentru că vîrsta le permitea, 
și în echipa de juniori antre
nată de Cornel Cărare. Echi
pa, deci nu putea fi prea omo- 
qenă. Nici nu le-au fost ceru
te, acestor jucători, de altfel, 
rezultate marl. Era 
faptul că reușeau 
constituie un prețios 
vor de cadre" pentru 
uă echipe — teămul divizio
nar A și formația de juniori. 
Antrenorul Tlberiu Szabo are 
.meritul câ, în atari condiții, 
‘a știut să curețe echipa de 
„uscături" inutile (celor ce 
,păutau doar un culcuș călduț 
la Jiu! li s-a arătat urgent... 
poarta stadionului), a menți
nut un ritm înalt în pregăti
rea ’fizică a echipei, a dat 
formației prime a Jiului, 
atunci cînd a fost nevoie, ju
cători de perspectivă, cu cer
te disponibilități de creștere 
valorică. In acest campionat, 
au debutat în divizia A din 
echipa de tineret ■ — rezerve 
a Jiului: Caramalis, Kostyal 
și Sava. A fost readus „pe li
nia de plutire" (bun pentru

suficient 
deja să 
„rezer- 

cele do-

A) Matei Popescu. Au fost 
menținuți în formă: Cotor- 
mani și Făgaș. Echipa s-a 
înscris din ce în ce mai bine 
pe calea împlinirii menirii 
sale. Desigur unele rezultate, 
cît și jocurile prestate de 
această echipă în meciurile de 
acasă, nu au mulțumit inte
gral pe. suporterii Jiului. Aș
teptau mai mult de lâ o echi
pă tânără, în plin proces de 
formare. Puteau fi obținute, 
e adevărat și rezultate mai 
bune. Repetăm însă, formația 
a cunoscut de la o etapă la 
alta modificări substanțiale 
Un mic „nucleu" doar era 
menținut în teren, în rest ne
voile divizionarilor A își spu
neau mereu 
jocul echipei 
poarte uneori 
zaț lei. Cei
să, au 
fect perioada 
acest „11“ eterogen nu pot să 
nu se declare mulțumiți. La 
nivelul posibilităților existen
te, a lotului de care dispune 
această echipă. rezultatele 
contează mai puțin. Principa
lul e că, abia în acest an, du
pă atâtea căutări, formația de 
„cădeți" a Jiului a reușit să 
devină ceea ce i se cere — un 
adevărat „rezervor" pentru 
prima echipă a clubului, o 
rampă de lansare a unor au
tentice talehte aflate încă în 
sfera minoratului. Și acest lu
cru nu e puțin. 
Ce î se cere, în 

.In primul și în 
echipa să devină 
să cuprindă mai 
tori tineri valoroși, mult mai 
mulți, dar eu toții să fie ata
șați culorilor clubului, deci și 
să-și apere cu îndîrjire șanse
le ce 
la un 
țării...

In tabăra de juniori de 
Ia Rîmnicu Vîlcea, la care 
au fost convocați 176 tineri 
fotbaliști din întreaga țară 
(din care va fi selecționat 
nucleul viitoarei reprezen
tative a țării), va participa 
și juniorul Jiului, Nicolae 
Boloș, un element de certă 
perspectivă. Succes Boloș! Aș
teptăm stabilizarea ta in... 
vederile antrenorilor C. Ar- 
deleanu și Ion Voinescu. A 
sosit momentul să arăți to* 
ce știi.

cwvîntul. Și 
nu putea să nu 
pecetea improvi- 

care. în- 
înțeles per-

prin care trece

Dimpotrivă 
continuare ? 

ultimul rînd 
mai largă, 
mulți jucă-

Ii se oferă de a se afla 
pas de prima divizie a

co—spectacular, după
am aflat, organizate 
Tabăra de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei de la Lupeni. au 
trat în faza lor finală, 
aceste zile, s-a trecut deja 
la stabilirea învingătorilor. 
Organizarea — ireproșabilă | 
participarea — masivă, entu
ziastă.

Cine sînt viitoarele com
petitoare ale handbaliștilor 
de la Știința ~ 
divizia B de 
culin a țării ? 
neelor de baraj, 
să treacă „bariera1 
jungă în eșalonul 
al handbalului românesc e- 
chipele Tractorul Brașov, 
C.S.O. Pitești și C.S.U. Su
ceava, care se vor alătura 
celorlalte echipe, vechi 
„combatante".

Petroșani în 
hgndbal mas- 
In urma țur- 

au reușit 
“ și să a- 

secund

LONDRA 8 (Agerpres). — 
In urma rezultatelor turneului 
de tenis de la Wimbledon, în 
clasamentul „Marelui premiu 
F.I.L.T.", pe primul loc se află 
românul Ilie Năstase cu 222 
puncte (5 turnee disputate), 
urmat de Jan Nodes (Ceho
slovacia) — 140 puncte (3 tur
nee), A. Metreveli (U.R.S.S.) — 
106 puncte (5 turnee), Panatta 
(Italia) — 93 puncte (4 turnee). 
La feminin conduce Chris E- 
vert (S.U.A.) — 450 puncte, se
condată de E. Goolagong 
(Australia) — 375 puncte.

♦ Promovări
Antrenorul Științei Petro

șani, prof. Gheorghe Irimie 
ne anunță ca din echipa de 
juniori a clubului 
nată de prof, 
va promova, în 
divizionara C 
Buium, Reisz șj 
trei sînt, cu i 
lentați și merită să fie în
cercați în focul disputelor 
divizionare.

(antre- 
losif Feher) 

, acest an, în
pe jucători1-' 
Rado. Toți 

adevărat, ta-

♦ In ultima fază
Compet'ițiile 

handbal, volei, 
fotbal), de. bun

sportive (la 
baschet și 

nivel țehni-
TEODORE8CU

Apă și soare ...Stăteam de vorbă la Lu
pani, cu STEFAN PINTILIE.

... Zi de vară, la ștrandul 
„Preparatorul" din Lupeni. Zi 
cu soare plin. Bazinele sînt 
pline. Tineri și tinere, copii, 
vîrstnici. „Peluzele" verzi — 
deasemenea, sînt acoperite cu ' 
cearșaluri albe. Culori vii, 
trupuri vin joase sau suave, 
bronzate. O mare de... sănă
tate. Apă, aer plăcut (in fie
care zi pe aici, pe la noi, mai

și plouai), soare. Soațe
■ puternic iactor natural de ra

diații terapeutice de mare e- 
licacitate 1

...Ocolesc ștrandul. E difi
cil. Sînt mulți amatori de 
fortificare a organismului aici. 
Vestiarele au fost revopsite. 
Dușurile „merg". Instalațiile 
sportive aferente te îmbie. 
Cinci te afli aici, Ia ștrandul 
din Lupeni, în această „perlă" 
a dotărilor sportive ale Văii 
Jiului, uiți parcă 'unde ești. 
Uiți totalmente. E cel mai 
frumos loc din cite s-au con
struit pe meleagurile jiene, in 
domeniul sportului de masă! 
Pentru fiii Lupeniului s-a con
struit. E frumos. E bine. Dacă 
am avea, in Valea Jiului, în 
fiecare oraș, la Petroșani, la 
Vulcan, la Petrila, la Uricani 
cite un ștrand Ca la Lupeni... 
Dacă I Dar nu avem. Avem 
în toate asociațiile sportive, 
gospodari, în toate secțiile cu 
același nume de pe lingă con
siliile populare orășenești, 
dar nu iubesc soarele. Nu iu
besc apa. Nu iubesc aerul. 
Oare, ce iubesc ? Dacă și-ar 
iubi semenii,.copiii, cărora le 
e atît de dragă sănătatea, 
sportul, ar face ceva pentru 
ei. Ca la Lupeni.' Sau aproape 
ca la Lupeni'.

Dan RAREȘ

♦ F.R.F. comunică
In conformitate cu regu

lamentul de organizare a 
activității fotbalistice, Fe
derația română de fotbal 
face cunoscut că perioada 
de transferări pentru echi
pele de divizia A este între 
1 și 21 iulie, iar pentru toa
te celelalte categorii de ju
cători între 10 și 31 iulie.

♦ Entuziasm și...
calmie I

a-

Viitorul stadion al orașu
lui Vulcan e un adevărat 
șantier ăl . entuziasmului. 
Tineri și vîrstnici, 
torii Vulcanului 
cu convingere, 
terminarea bazei 
a orașului. Ce se întâmplă, 
insă, în celelalte localități? 
Nu „mișcă" nimic, de atâta 
timp, pe dealul Institutului 
de mine ! Nu se ridică un 
deget pentru reamenajarea 
sălii de sport din Lupeni I 

■Pe lingă căminele muncito
rești, se spunea că vot fi 
construite, în această vară, 
bțpze sportiye simple. , Un
de ? Cînd ? Ce se aude cu 
acțiunea „Delfin’ 
r.hisă practicării 
căt're pionieri și 
Unde sînt 
sportive ale 
cartiere, în 
timpul să se 
bă ! Vremea 
se așteaptă ?

locui- 
își aduc, 

aportul la 
sportive

73", des- 
înotului de 

școlari ? 
competițiile 

școlarilor, pe 
vacanță ? E 

treacă Ia trea- 
permite. Ce

Echipa 
și-a

Ițjviu, cu pînr/w i
Despre el, despre sport, des
pre marea sa pasiune. A ve-
nit acum cîțiva ani aici, la 
Lupeni. Aici, în foarte tînăra 
secție (de altfel, singura din 
întregul nostru județ) a... ce
lor mal puternici dintre cei 
mai puternici, a găsit totul. 
Pentru că pasionații nu

Zilele unui

campion
lipsesc. Secția crește. Se dez
voltă anual. Pe toți cei ce 
pășesc pragul sălii de halte
re îi atrag aici nu numai tit
lurile de campion ale lui 
Ștefan Pintilie. Ii atrag... zile
le acestui campion. Zile care 

. ard. Zile care curg năvalnic 
și care, dacă le privești din 
afară, parcă te determină să 
fugi. Aici se „muncește". Ște
fan Pintilie nu cunoaște ore de 
răgaz. Sudoarea curge nestăvi
lită. Minutele trec, orele trec, 
zilele trec. Stefan Pintilie 
țintește perpetuu, deocamda
tă, un titlu suprem și nu ad
mite să nu și-l apropie. Nu are 
contracandidat care să-l sti
muleze, la Lupeni. Luptă sin
gur. Cu halterele. Și toți ceilalți 
membri ai secției îi admiră 
forța. Ii admiră îndemînarea. 
Marea pasiune. Devotamen
tul. Perseverența. E „idolul"

națională
. Pe linia înfăptuirii Hotări- 

rii Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea continuă 
a educației fizice și a sportu
lui, în municipiul nostru au 
avut loc, în ultimele luni, o 
serie de acțiuni, care au în
cercat să îndrepte sportul de 
masă pe o direcție largă, care 
să angreneze pe stadioane 
marea masă a tinerilor — 
muncitori, elevi, studențj. 
Sportul nu mai este, astăzi, 
accesibil doar unor cercuri 
restrinse și cu un scop de co
mercializare și profit ca în 
societatea capitalistă. Partidul 
și statul nostru militează ne
abătut pentru ca sportul să 
fie practicat de toți cetățenii 
țării, in scopul destinderii, al 
petrecerii în mod plăcut șl 
util a tâmpului liber.

Pentru cuprinderea maselor 
largi în practicarea organiza
tă a exercițiilor fizice în ve- 

• derea dezvoltării armonioase, 
a menținerii sănătății, a creș
terii capacității de muncă, 
pentru toate categoriile de 
vîrste și dorințele maselor s-a 
trecut, pe plan central, recent, 
la elaborarea regulamentului 
unui măreț complex sportiv 
de perspectivă intitulat 
„SPORT și SĂNĂTATE". 
Competiția ocupă un loc prin
cipal în ansamblul acțiunilor 
sportive de masă, adresîndu- 
se tuturor cetățenilor înce- 
pînd cu vîrsta de 6 ani. Acest 
complex constituie un impor
tant criteriu de apreciere a 
gradului de pregătire fizică a 
populației și cuprinde un an
samblu de exerciții fizice, 
sporturi individuale, jocuri și 
activități turistice.

Probele și normele complexu
lui sînt stabilite diferențiat, 
în raport cu vîrsta, sexul și 
locul de muncă al cetățenilor 
— elevi, studenți, militari, sa- 
lariați din Întreprinderi, insti
tuții. cooperative meșteșugă
rești.

In municipiul Petroșani sînt 
asigurate toate condițiile în 
care să se desfășoare probele 
concursului. Este necesar însă 
ca, în școlile noastre de toate 
categoriile, sportul să pătrun
dă mai intens, profesorii de 
specialitate să angreneze și

să antreneze toți elevii la dis
ciplinele sportive incluse in 
regulament, pentru ca la com
petiția municipală aceștia să 
participe nu numai cu pre
zența iar nivelul tehnic să le 
fie sub orice critică, cum s-a 
întâmplat la etapa municipală 

pentatlonului atletic școlar, 
care au venit elevi fără să 
sărit pină atunci vreodată 
lungime sau înălțime! In 

în special la

a 
la 
fi 
la
întreprinderi, 
exploatările miniere, organiza
țiile de tineret trebuie să in
tensifice activitățile sportive 
(la unele fiind chiar inexis
tente in prezent)! Se 
strădanii, în această 
doar la preparațla 
E.M. Aninoasa. E.M.

Cele două partide restanță 
din seria I a Campionatului 
diviziei B la fotbal, desfășu
rate ieri, s-au încheiat cu ur
mătoarei0 rezultate ■ Chimia 
Rm. Vîlcea — Politehnica 
Tași 1—2: Ș. N. Oltenița — 
Metalul București 1—0.

In urma acestor rezultate, 
echipa Politehnica Iași a ocu
pat primul loc în clasamentul 
seriei I și a promovat, alături 
de formația Politehnica Timi
șoara (cîștigătoarea seriei a 
Il-a), în campionatul diviziei 
A la fotbal.

fo- 
dar 
sînt 

ți

remarcă 
direcție, 
Petrila. 

Vulcan,
F.S.H, Este de lăudat faptul 
că în parcul orașului Petrila 
s-a amenajat un frumos teren 
de tenis, că la Grupul școlar 
minier Lupeni s-a dat în 
losință un bazin de înot, 
amenajări sportive simple 
capabile să construiască
trebuie să aibă toate asociați
ile sportive mari, mici 
mijlocii din municipiu.

Cerințele probelor și norme
lor concursului „Sport și sănă
tate" fac parte din anexa regu
lamentului și vor trebui să fie 
cunoscute în amănunt de 
toți factorii cu răspundere în 
domeniul sportului. Aici sînt 
prevăzute și probele obligato
rii și probele la alegere. Ori
ce cetățean al patriei tînăr sau 
vîrstnic poate acumula un 
număr de 9 insigne „Sport 
și sănătate". Intrucît, printre 
cele 7 județe propuse pentru 
a efectua experimentarea -oin- 
plexului sportiv „Sport și 
sănătate" se află și județul Hu
nedoara, toți factorii cu atri- 
b’Vii de sport din Valea Jiu
lui, cadrele de specialitate, 
conducerile școlilor și între
prinderilor, este necesar să 
răspundă prompt Ia executa
rea regulamentului pentru 
traducerea în viață a Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire Ia dezvoltarea continuă 
a educației fizice sl sportului.

sau

NVolae NAPRODEAN, 
activist IJ.T.C.

de fotbal Jiul Petroșani 
reluat antrenamentele

Cu 32 de zile înainte de star
tul campionatului diviziei A 
de fotbal (12 august a.c.), edi
ția 1973-1974, ieri la ora 10, 
la stadionul din Petroșani, s-a 
reunit în vederea reluării pre
gătirilor întregul lot al echipei 
Jiul Petroșani. Prima „ședință 
de lucru" a fost dedicată con
trolului medical. De la condu
cerea clubului am aflat că 
tratativele pentru angajarea 
antrenorului Paul Popescu (de 
la Metalul București) la condu
cerea tehnică a echipei Jiul 
sînt în stadiu avansat. Sub 
„bagheta" noului antrenor, în- 
cepînd de astăzi vor intra, în 
„preparativele" sezonului, ur
mătorii jucători: Ion Gabriel, 
Marincan — Georgescu, Tonca, 
Stocker, Gruber, Grama, Dodu 
— libardî. Urmeș, Naghi, Co- 
tormanl — Stan, Mulțescu,

Rozsnai, Naidin, vechii con»po- 
nenți ai echipei, cărora li se 
vor adăuga, pe parcurs, în mă
sura în oare vor obține trans
ferurile, și alți viitori echipieri. 
Asupra numelor acestora, deo
camdată nu ne putem pronun
ța. Cert este însă, că, după cum 
se poate observa din înșiruirea 
de mai sus, nu vor mai evolua 
la Jiul, în viitorul sezon, Sza- 
bados (care pleacă să-și satis
facă stagiul militar) și Onuțan 
(împrumutat doar pentru un an 
de zile de la A.S.A. Tg. Mureș). 
Nu a solicitat transferul la o 
altă echipă nici unul dintre 
actualii component! ai forma
ției. Așa că, de plecat, nu mai 
pleacă nimeni. De venit — 
vom vedea!

Conducerea clubului acordă.

jucătorilor 
Papadachis 
echipei de

în schimb,... liber 
Caramalis, Sava, 
și Văduva din lotul 
tineret — rezerve. Deocamdată, 
atît I

După 21 iulie, cînd expiră 
termenul perioadei de transfe
rări (în acest timp,la F.R.F., vor 
fi depuse actele necesare schim
bării echipei pentru toți jucă
torii vizați de conducerea clu
bului să întărească lotul Jiu
lui) vom fi în măsură să vă 
furnizăm și celelalte amănunte, 
așteptate cu legitimă curiozi
tate. In tot cazul, nu este vorba 
despre nimic senzațional, con
ducerea clubului Jiul își con
tinuă „linia" bună, începută cu 
doi ani în urmă, de a acorda 
prioritate tineretului care do
rește să se afirme ( v. t.).

LONDRA 9 (Agerpres). — 
După trei runde, în turneul 
final al campionatului european 
de șah pe echipe, conduce selec
ționata Ungariei cu 14,5 puncte
(2) , urmată de U.R.S.S. 13 puncte
(5), Iugoslavia 13 puncte (3), 
Polonia 11 puncte ‘ "
Germania 9 puncte 
nia 8 
puncte
(3) .

Iată 
din runda a 3-a î 
— România 3—2 (3): Gheor
ghiu — Gligorici remiză '"io- 
cîltea — Ivkov remiză ; Ghi- 
țescu — Liuboievicî 0—1 ; Mi- 
titelu — Pianinei remiză ț 
Stoica — Minicî remiză; Un
garia — R. F. Germania 5,5— 
0,5 (2); U.R.S.S. — Polonia 
3—2 (3): Elveția — Anglia
3.5— 2,5 (2).

In meciul din runda a doua, 
dintre echipele U.R.S.S. și Ro
mâniei au fost continuate par
tidele întrerupte i Gheorghiu 
a pierdut la Spasski, Karpov 
a cîștigat la Ghizdavu, iar 
Ciocîltea a remizat cu Petro
sian. Scorul a devenit astfel
4.5— 2.5 puncte în favoarea 
șahiștilor sovietici, o partidă 
fiind întreruptă pentru a doua 
oară.

puncte (4),
(3), Elveția

(3). R F.
(3), Româ- 

Anglia 8
7,5 puncte

rezultatele întâln irllor 
Iugoslavia

Aî

PRAGA 9 (Agerpres). — În
vingător în proba de trambu
lină de la 3 m. campionul ro
mân de sărituri în apă, Ton 
Ganea, a cîștigat și proba de 
„platformă" din cadru' con
cursului internațional de la 
Praga. I. Ganea a totalizat 
414,40 puncte, fiind urmat tn 
clasament de A. Hajnal (Un
garia) 395.05 puncte, I. Rieș 
(România) 367 punctă. Proba 
feminină de Ia trambulina de 
3 m a revenit fostei campioane 
olimpice Milena Duskova eu 
400,25 puncte. Melania Deeu- 
seară (România) s-a clasat pe 
locul 4 cu 352,60 puncte.

SOFIA (Agerpres). — Cea 
de a 5-a ediție a concursului 
de tenis de masă „Tinerele spe
ranțe" desfășurat la Varna, a 
reunit sportivi și sportive din 
Cehoslovacia, România, Iugo
slavia, Ungaria, si Bulgaria. 
Proba feminină a fost cîștiga- 
tă de Palatinusz (Iugoslavia), 
urmată de Smidlova (Ceho
slovacia) și de românca Lidia 
Ilie. La băieți pe primul loc 
s-a clasat iugoslavul Subotin.

SOf’IA 9 (Agerpres). — La 
Sofia a început un concurs in
ternațional de tir la care par
ticipă sportivi și sportive din 
R. S. S. Bielorusă, Cehoslova
cia, Grecia, R. O- Germană, 
România și Bulgaria.

Un frumos succes a obținut 
în prima zi de întreceri ținta- 
șa româncă Mariana Feodot, 
învingătoare în proba de armă 
liberă calibru redus — poziția 
culcat cu rezultatul de 594 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Mladenka Jivkova 
(Bulgaria) — 591 puncte, Anka 
Plenova (iBulgaria) — 590 punc
te, Libusza Szebelova (Ceho
slovacia) — 590 puncte, Vale
ria Pohlova ,
590 puncte și Magda Borcea 
(România) — 590 puncte.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzAdrian CONDOR

(Cehoslovacia) —

de 
a 

să 
dacă

ce 
ai
Wimbledon ?
Pilici. Iugos- 

interzisă

SIMION, 
s-au re- 
tenisului

„copilul

tinerilor curajoși ai Lupe aiu
lui. Un „star" adevărat, care 
merită să fie copiat. Merită 
din plin. Ștefan Pintilie, cam
pion al țării în ultimii doi 
ani, polarizează total atenția 
celor ce se visează așișderea. 
In cîțiva ani, vom avea și alți 
campioni la haltere. Precis. 
Ștefan Pintilie ne-a spus-o... 
Si l-am crezut. Pentru că

sigur de ceea ce spune. E la 
iei de sigur ca și atunci — 
priviți-1, doar, in fotograiia 
alăturată — cînd ridică hal
terele. dezinvolt, deasupra 
capului. Pină a ajunge însă a- 
ici i-au trebuit ore. Zile. Zile 
lungi de efort. Zile de campi-

I 
I
I

• FLORIN ȘERBAN, Lu
peni ; Deși, ca iubitor al fot
balului, considerăm că tre
buia să știți pină în prezent 
unde evoluează actualmente 
Peronescu și Stoian, vă in
formăm : Marin Peronescu 
este coordonatorul înaintării 
echipei Metalul Drobeta 
Turnu Severin iar Dumitru 
Stoian se află, încă, în lotul 
echipei Mureșul Deva. Am
bii, deci, joacă în divizia B
• I. MARINESCU, VUL

CAN : Cant multe întrebări I 
încercăm să vă răspundem. 
Paul Ciobănel, internaționa
lul rugbist, s-a înapoiat anul 
acesta din Franța, de la An- 
gouleme, și jocă din nou la 
echipa campioană a țării, Stea
ua. Lică Nunweiller este an
trenor la juniorii lui Dinamo 
București. Și rugbistul Pen-

ciu, supranumit cîndva „Ale
xandru cel Mare", s-a îna
poiat din Italia, intrînd în 
corpul tehnicienilor de la 
Steaua. Fostul.fotbalist „Piți" 
Varga s-a despărțit, după

POȘTA 
PAGINII

cite știm, definitiv 
sportul-rege. E adevărat, 
fost „mare", dar putea 
ajungă și „mai mare", 
n-ar fi fost prieten al... paha
rului. Regretatul Iuliu Barat- 
ki spunea că Varga ar fi 
putut să devină cel mai 
celebru fotbalist al Romă 
niei postbelice ! Mihai Moca- 
nu de la F.C. Petrolul a e- 
voluat, anul trecut, la o e- 
chipă din Cipru, împreună

cu Titi Frățilă. Strelțov, fos
tul centru înaintaș al „națio
nalei" U.R.S.S. nu mai joacă 
fotbal. Oricum, a depășit de
mult vîrsta de 30 de ani. 
Donose de la Chimia Rîmni- 
cu Vîlcea a fost, acum vreo 
doi ani, considerat 
teribil"•
PETRILA : 
tras marii 
mondial de 
Din cauza 
lavului, 
participarea de către federa
ția din țara sa, Ashe și cei
lalți s-au solidarizat cu Pi
lici. anunțînd că nu vor con
cura. Singurul dintre cei 
mari. Ilie Năstase, stârnind 
admirația întregii lumi spor
tive din Anglia, a rămas în 
întrecere. Așa a fost...

al Craiovei.
NICOLAE 

De 
ași 
la 
lui 

fiindu-i
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Inaugurarea unui nou 
ștrand la Lupeni

Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

și a aaunării reprezentanților brigadierilor 
adresată tuturor uieciștilor, întregului tineret al patriei

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, Consili
ul Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști, participantii la 
adunarea consacrată aniversă
rii unui sfert de veac de la con
stituirea primelor șantiere na
ționale ale muncii patriotice, 
reprezentanți ai tuturor catego
riilor de tineri, dînd glas senti
mentelor întregului tineret al 
patriei, exprimă nețărmurita 
dragoste, respectul profund și 
statornica recunoștință pe ca
re le poartă Partidului Comu
nist Român, secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul încer
cat al poporului, călăuzitorul 
iubit al tinereții noastre.

Participantii la adunare, rea
firmă încă o data adeziunea u- 
nanima și entuziastă la politi
ca internă și externă, marxist- 
leninistă, consecventă și crea
toare, promovată de partidul și 
statul nostru, politică ce întru
chipează interesele ș:. aspirați
ile vitale ale întregii națiuni, 
nădejdile sale cele mai scumpe. 
Sîntem mîndri și fericiți că ti
nerețea noastră se împlinește 
generos în anii luminoși ai is
toriei socialiste a României.

Angajați cu toate forțele, cu 
devotament și patos revoluțio
nar în vasta operă a întregului 
nostru popor de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, noi, reprezentanții 
uteciștilor, ai brigadierilor de 
ieri și de azi, ai tuturor tineri
lor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
însuflețiți și mobilizați de în
demnurile înflăcărate pe care 
ni le-a adresat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lansăm că
tre toți tinerii din fabrici și u- 
zine, de pe șantiere și ogoare, 
din școli și facultăț', • către în
treaga generație tînără a patri
ei, chemarea patriotică de a-și 
dărui fără preget energiile cre
atoare, întreaga capacitate și 
putere de muncă înfăptuirii 
mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale parti

Telegrama adresată C.C. al P.C.R. Combativitatea, neingăduința
(Urmare din pag. 1)

men", parte integrantă a în
trecerii socialiste, care cu
prinde pe toți oamenii muncii, 
își aduce contribuția entuzias
tă Ia înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de producție, creș
terea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, ridicarea 
calității produselor, creșterea 
eficienței întregii activități e- 
conomice. Acționînd în spiri
tul indicațiilor Dumneavoas
tră, organizațiile U.T.C. și-au 
intensificat munca politico-e- 
ducativă, militînd pentru îm
bogățirea, diversificarea și 
perfecționarea formelor activi- 
*3ții de educație comunistă, 
revoluționară a tineretului, în 
concordanță cu marile cerințe 
ale procesului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Astăzi, cînd țara întreagă 
este un mare șantier, condus 
cil energie și cutezanță de 
partid, de Dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, tî- 
năra generație înțelege că do
vada patriotismului său și a

(Urmare din pag. 1)

Intîinpinat cu puternice apla
uze, tovarășul Gheorghe Pană 
a dat citire mesajului pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, l-a a- 
dresat reprezentanților brigadi
erilor și întregului tineret cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la constituirea primelor șan
tiere naționale ale tineretului.

Cuvintele calde, însuflețitoa- 
re, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat briga
dierilor, tinerei generați: a pa
triei au fost utmărite cu însu
flețire și subliniate în nenumă
rate rînduri cu vii și înflăcărate 
aplauze. Minute în șir se scan
dează „Ceaușescu P.C.R.",
„Ceaușescu — P.C.R.", Repre
zentanții celor două generații

Plenara
Luni, 9 Iulie a.c., s-au desfă

șurat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. La lucră
rile Plenarei au participat ca 
invitați activiști de partid și 
de stat, primi secretari ai co
mitetelor județene ale U.T.C., 
alte cadre ale U.T.C., condu
cători ai unor ministere și 
instituții centrale.

Plenara a dezbătut raportul 
cu privire Ia activitatea orga
nelor și organizațiilor U.T.C. 
din industrie, construcții și 
transporturi și sarcinile ce le 
revin în vederea mobilizării 
tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul 1973 
și a cincinalului înainte de ter
men.

In spiritul indicațiilor con
ducerii partidului, ale tovară- 

dului, îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor de plan pe anul 
1973 și a cincinalului înainte 
de termen, în vederea dezvoltă
rii continue și impetuoase a 
patriei noastre socialiste.

Tinerilor din industrie, ca 
detașament activ al eroicei 
noastre clase muncitoare, che
marea le adresează îndemnul 
de a-și consacra eforturile, ap
titudinile și priceperea, spiritul 
novator folosirii cu maxim ran
dament a tuturor capacităților 
de producție și a timpului de 
lucru, creșterii productivității 
muncii, realizării tuturor sorti
mentelor din plan, ridicării ca
lități: produselor, asigurării 
unei înalte competitivități pro
duselor destinate exportului, 
reducerii cheltuielilor materia
le și a celor de producție, creș
terii eficientei întregii activităp 
economice. Expresia cea mai 
grăitoare a dăruirii voastre pa
triotice — se spune în chemare 
—- să fie realizarea exemplară 
a tuturor sarcinilor de plan pe 
1973, asigurarea tuturor condi
țiilor necesare înfăptuirii pla
nului pe 1974, îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, în
deplinirea ș: depășirea angaja
mentelor asumate în întrecerea 
inițiată de C.C. al U.T.C.

Tinerilor din agricultură li 
se adresează chemarea de a fi 
în primele rînduri ale bătăliei 
hotărîtoare pentru recoltă, de a 
folosi din plin toate forțele și 
mijloacele unităților agricole 
în care lucrează în vederea 
transportării, depozitării și 
conservării optime a producți
ei, de a participa la strîngerea 
la timp a tuturor furajelor, Ia 
executarea neîntîrziată a tutu
ror lucrărilor de întreținere, re
coltare și valorificare a legu
melor și fructelor, de a fi parti
cipant! activi Ia întreaga acti
vitate care se desfășoară în a- 
gricultură, la acțiunile de apă
rare, extindere și folosire in
tensivă a fondului funciar, mo
dernizarea ș:. dezvoltarea zo
otehniei. Insușiți-vă metodele 
agrotehnice avansate, se spune 
în continuare, noile cunoștințe 

spiritului revoluționar este 
integrarea activă în efortul de 
muncă al întregului popor. 
Avem în față un angajament 
solemn, angajamentul comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de a realiza cincinalul 
înainte de termen. Cincinalul 
înainte de termen este și țelul 
nostru, aspirația tuturor bri
gadierilor, a întregului tineret 
al patriei.

La aniversarea unui sfert de 
veac de la constituirea șantie
relor naționale ale tineretului, 
Comitetul nostru Central, 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști vă asi
gură că organizația noastră 
revoluționară, avînd drept o- 
biectiv fundamental formarea 
tinerei generații. în spiritul 
programului partidului de e- 
dueare socialistă a maselor, 
potrivit principiilor și norme
lor vieții și muncii comuniști
lor. ale eticii și echității socia- , 
liste, va milita neobosit pen
tru educarea tineretului prin 
muncă și pentru muncă, pen
tru cultivarea spiritului revo
luționar, a înaltei responsabi

Adunarea festivă din Capitală
de brigadieri ovaționează cu 
nestăvilită dragoste pentru cel 
mai iubit fiu al poporului nos-, 
tru.

Dînd glas sentimentelor tu
turor participanților, tovarășul, 
Ion Traian Ștefănescu a expri
mat călduroase mulțumiri secre
tarului general al partidului pen. 
tru înaltele aprecieri și îndem- 
nurile adresate și cu acest pri
lej, pentru dragostea și încre
derea cu care înconjoară tinăra 
noastră generație.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a prezentat apoi o amplă 
informare privind activitatea 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., de mobilizare a tinere
tului pentru îndeplinirea anga
jamentelor de muncă patrioti
că în primii doi ani și jumăta
te al actualului cincinal și sar
cinile ce le revin pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen.

C. C al
șuiul Nicolae Ceaușescu, ple
nara a adoptat planul de mă
suri cu privire la întărirea ac
tivității politico-educative a 
Uniunii Tineretului Comunist 
in rîndul tineretului muncito
resc și acțiunile ce vor fi în
treprinse de organele și orga
nizațiile U.T.C. din industrie, 
construcții și transporturi în 
vederea mobilizării tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor de 
plan pe anul 1973 și a cincina
lului înainte de termen. De 
asemenea. Plenara a aprobat 
regulamentuî-cadru privind 
organizarea și desfășurarea 
întrecerii între organizațiile 
județene ale U.T.C. sub devi
za : „Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului îna
inte de termen", parte inte
grantă a întrecerii socialiste

legate de mecanizarea și chimi
zarea agriculturii, de irigarea 
culturilor; militați neobosit 
pentru creșterea aportului vos
tru la propășirea materială și 
spirituală a satelor.

Continuînd pe o treaptă su
perioară glorioaselor tradiții a- 

' le muncii patriotice, se spune 
în chemarea adresată uteciști
lor, tuturor tinerilor, făcînd să 
rășune și mai puternic epopei
cul „Hei-rup" ! de acum un 
sfert de veac, să ducem mai de
parte, cu abnegație tinerească, 
ștafeta entuziastă a constructo
rilor socialismului, să contribu
im cu toate forțele la înfăptui
rea planului de investiții, do
meniu de importanță esențială 
pentru traducerea în viată a 
programului partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate ; să desfășu
răm largi acțiuni de muncă pa
triotică în vederea realizării o- 
biectivelor planificate în indus
trie și agricultură, să ridicăm 
noi edificii social-culturale, să 
participăm activ la buna gos
podărire și înfrumusețare a o- 
rașelor și satelor, să fim pre- 
zenti pretutindeni unde patria 
ne-o cere, unde partidul ne 
cheamă cu înflăcărare să facem 
dovada spiritului revoluționar, 
de tineri comuniști, astfel în- 
cît să contribuim într-o măsu
ră sporită la înfăptuirea legă- 
mîntului întregului nostru po
por — cincinalul înainte de ter
men.

Adresăm tuturor tinerilor, 
muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți și intelectuali, fete și bă
ieți, chemarea ca — integrîn- 
du-ne organic în puternicul a- 
vînt creator al clasei muncitoa
re, al tuturor oamenilor muncii, 
care întîmpină cu noi și însem
nate succese aniversarea zilei 
de 23 August — să realizăm, 
prin acțiunile de muncă patri
otică din acest an, lucrări în 
valoare de 2,4 miliarde lei. în
treaga activitate de muncă pa
triotică a tineretului în anul 
1974 să o dedicăm viitorului 

lități față de îndatoririle pro
fesionale și obștești, a hotărî- , 
rii de a acționa cu toate for
țele, pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini stabilite de Con
gresul al X-Iea și de Conferin
ța Națională ale partidului.

Mulțumind pentru înalte
le aprecieri pe care ni le-ați 
adresat, pentru încrederea și 
dragostea cu care înconjurați 
tinăra generație, exprimăm 
sentimentele noastre de pro
fundă mulțumire, recunoștin
ță și devotament pe care le 
purtăm în adincul inimii față 
de partidul comuniștilor, față 
de Dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și ne angajăm solemn că vom 
face totul pentru a duce mai 
departe opera începută de 
înaintași, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidu
lui nostru.

Puternic mobilizați de me
sajul Dumneavoastră, în spiri
tul căruia va acționa întregul 
tineret al patriei, ne angajăm 
să consacrării toată puterea și 
capacitatea noastră de muncă, 
energia creatoare înfăptuirii

La adunare au luat apoi cu- 
vîntul reprezentanți ai gene
rațiilor de vechi și actuali bri
gadieri, tovarășii Grigore Daia, 
fost comandant al Șantierului 
Național Salva-Vișeu, Pius Co- 
vacs, fost organizator al C.C. 
al U.T.C. pe șantierul Național 
Bumb-- "i-Livezeni, Nicolae Du
mitru, comandant al Șantierului 
Național al tineretului, Cetate- 
Galicea Mare, studenta Mihae- 
la Borundel, de la Academia de 
Studii Economice — București 
și elevul Aristotel Nătăsescu, 
de la grupul școlar profesional 
al Uzinelor mecanice Cîmpu- 
lung-Muscel.

In continuarea adunării are 
loc festivitatea înmînăriî Dra
pelului și Diplomei de onoare 
ale Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
Organizației municipale Bucu
rești a U.T.C., care în Drimii 
doi ani ai cincinalului s-a situ-

U. T. C.
care se desfășoară sub condu
cerea organelor și organizați
ilor de partid.

Plenara a hotărit eliberarea 
din Biroul și Secretariatul 
Comitetului Central al U.T.C. 
a tovarășilor Iile Silvia, Po
pescu loan. Stoica Aurel, Stoi
ca Gheorghe și Walter Iosif, 
urmînd să primească alte în
sărcinări. Au fost aleși ca 
membri ai Biroului și secretari 
ai C.C. al U.T.C. tovarășii 
Balint Dionisie, Croitoru Ni
colae, Enache Radu, Gâvănes- 
cu Pantelimon și Luca Cristi
na. De asemenea. Plenara a 
ales în Biroul C.C. al U.T.C. 
pe următorii tovarăși: Boști- 
nă Constantin. Dear Titus, 
Ghenoiu George, Domokoș 
Erno.

Congres al partidului și aniver
sării a 30 de ani de la, înfăptu
irea insurecției naționale anti
fasciste armate, pagină glorioa
să în istoria luptei comuniștilor, 
a întregului nostru popor.

Unindu-ne eforturile, să con
tribuim în mod susținut la în
făptuirea sarcinilor de produc
ție din industrie, construcții și 
agricultură, din întreaga noas
tră economie socialistă, astfel 
încît, pe întregul cincinal, să 
realizăm prin muncă patriotică 
economii în valoare de peste 
11,6 miliarde lei!

Uteciștii și utecistele sînt 
chemați să facă din principiile 
ș: normele vieții și muncii co
muniștilor, ale eticii și echită
ții socialiste crezul fundamen
tal, conduita de fiecare zi. Să 
facem ca spiritul revoluționar 
să se manifeste prin noi și du
rabile fapte de muncă, prin 
creșterea substanțială a contri
buției noastre la înfăptuirea ne
abătută a programului partidu
lui de făurire a societății soci
aliste . multilateral dezvoltate.

Ne exprimăm profunda con
vingere că toți uteciștii, toți ti
nerii — români, maghiari, ger
mani ș: de alte naționalități — 
se spgne în încheiere, privind 
cu încredere și entuziasm vi
itorul, însuflețiți de programul 
de muncă și luptă al partidu
lui, urmînd îndemnurile înflă
cărate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pilda sa luminoasă 
de slujire plină de abnegație a 
intereselor clasei muncitoare, 
ale întregului popor, vot răs
punde chemării noastre prin- 
tr-o neprecupețită dăruire în 
muncă, se vor integra cu înal- I 
tă responsabilitate și pasiune 
revoluționară în eforturile cre
atoare ale națiuni noastre, con
sacrate înfăptuirii țelului su
prem al partidului, edificarea 
socialismului și comunismului 
în scumpa noastră patrie — 
România socialistă.

(Text prescurfaty

obiectivelor economice și so
cial-culturale stabilite de 
partid, realizării cincinalului 
înainte de termen, să slujim 
cu devotament și abnegație 
cauza partidului, a întregului 
nostru popor. Preluînd ștafeta 
înaintașilor, noi, tinerii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, făgăduim 
solemn in fața partidului și 
poporului, în fața Dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că împre
ună cu întregul popor vom 
munci cu responsabilitate, cu 
pasiune și entuziasm revolu
ționar pentru înfăptuirea pro
gramului partidului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate, a comunismu
lui în scumpa noastră țară 
— România.

Comitetul Central 
al

Uniunii Tineretului Comunist

Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști

Adunarea reprezentanților 
brigadierilor din întreaga țara

at pe primul loc în întrecerea 
de muncă patriotică între orga
nizațiile județene ale U.T.C.

Analizînd modul de îndepli
nire a angajamentelor la toa
te obiectivele, Biroul C.C. al 
U.T.C. a hotărit să acorde Di
ploma de onoare a Comitetului 
Central organizațiilor județene 
U.T.C. Sălaj, Bihor și Cluj care 
s-au situat în această ordine 
pe primele trei locuri, precum 
și organizaițiilor județene 
Arad, Galați și Argeș, care au 
obținut și ele rezultate de pres
tigiu. De asemenea, Biroul C.C. 
al U.T.C. a acordat Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. și alte 
distincții unui număr de 180 
organizații și 560 foști briga
dieri și tineri care s-au remar
cat în acțiunile de muncă pa
triotică.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm s-a dat citire Che
mării adresate de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști și Adunarea reprezentan
ților brigadierilor, tuturor ute
ciștilor, întregului tineret al 
patriei.

Aplauzele înflăcărate ale 
participanților la adunare ilus
trează adeziunea deplină a ti
neretului la această pa
triotică chemare, cu un 
puternic ecou în rînduri- 
le tinerei generații, care mar
chează un nou pas pe drumul 
sporirii contribuției tineretu
lui la progresul neîntrerupt al 
societăți: noastre.

Intr-un nestăvilit entuziasm 
tineresc, cei prezenți au hotărit 
în încheierea adunării festive 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Pe scena sălii Palatului a a- 
vut loc apoi un spectacol fes
tiv.

AL INGINERILOR 
Șl TEHNICIENILOR

In București a avut loc, luni, 
Plenara Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor 
(C.N.I.T.), care a dezbătut ac
tivitatea desfășurată de inte
lectualitatea tehnico-economi- 
că pe linia promovării progre
sului tehnic în toate domeni
ile pentru îndeplinirea planu
lui de stat și a angajamentelor 
pe anul 1973 și a măsurilor 
stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 iunie.

Desfășurată în spiritul indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Conferin
ța pe țâră a inginerilor și teh
nicienilor din mai’ 1972, a ho- 
tărîrilor de partid, lucrările 
plenarei au scos în evidență 
faptul că un număr tot mai 
mare de cadre tehnice aduc o 
contribuție sporită la dezvol
tarea și modernizarea econo
miei, la organizarea științifică

Electricienii Ladiszlau Szep și llie Stoica definitivează montarea instalației electrice a 
halei de timplărie de la Livezeni - Petroșani, aparținind l.l.L.

(Urmare din pag. 1)

șeala lor va fi supusă analizei 
și dezbaterii tuturor comuniș
tilor din sector în prima adu
nare generală a organizației 
de bază.

Intr-o formă crasă, intolera
bilă după părerea noastră s-a 
manifestat lipsa de combati
vitate comunistă în adunarea 
generală a organizației de bază 
nr. 2 din 20 iunie a. c. Despre 
ce este vorba ? Biroul organi
zației de bază a pus în discu
ția adunării generale și a ce
rut sancționarea membrului 
de partid Andrei Preda pentru 
indisciplină In cîmpul muncii, 
absențe nemotivate de Ia ser
viciu, neîndeplinirea unor în
datoriri statutare și alte lip
suri. Pe parcursul dezbateri
lor, în contrast cu comuniștii 
care au analizat cu exigență 
și responsabilitate partinică 
acest caz în ciuda caracterului 

De la serviciul 
circulație al miliției

Informăm întreprinderile și conducătorii auto interesați, 
că in conformitate cu ordinul nr. 73 323 din 13 iunie 1973 al 
Inspectoratului General al Miliției. în perioada pînă Ia 16 
septembrie 1973 se interzice circulația autovehicolelor grele 
destinate transporturilor de mărfuri și a vehicolelor cu trac
țiune animală în zilele de sîmbătă, de la orele 12, duminică 
și pînă luni, ora 6,00 precum și în zilele de 23 și 24 august 
1973 pe următoarele trasee: Brașov — Sinaia — Comarnic
— Pitești — București — Urziceni — Hîrșova — Constanța
— Mangalia; București — Pitești (pe autostradă), Rîmni- 
cu Vîlcea — Sibiu — Sebeș — Turda — Cluj — Oradea — 
Borș; București — Giurgiu; Brașov — Făgăraș — Sibiu ; 
Timișoara — Stamora — Moravița.

Sînt exceptate de la această restricție autocamioanele 
care, pe baza tabelului nominal aprobat de șeful unității 
respective, transportă muncitori, cele care efectuează trans
porturi de mărfuri perisabile, precum și cele aparținind 
M.T.Tc. care execută curse regulate de coletărie rapidă.

De asemenea, vor putea circula, dar numai cu autorizație 
eliberată <le serviciul de circulație, autovehicolele grele care 
efectuează transporturi de strictă urgență la obiectivele eco
nomice situate pe traseele supuse restricțiilor.

Centrul de cercetări 
pentru securitate minieră 

din Petroșani 
anunță

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

• INGINERI PRINCIPALI

• INGINERI

• TEHNICIENI PRINCIPALI

• TEHNICIENI
pentru specialitățile mineri și electromecanici.

Concursul va avea loc la sediul Centrului de cercetări 
pentru securitate minieră. Petroșani, str. Dr. Petru Groza, 
nr. 32—34, sîmbătă 21 Iulie a.c.. ora 8,

Condițiile de angajare și salarizare sini cele prevăzute 
în Legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.

a producției și a muncii, la 
promovarea progresului tehni- 
co-științific în industrie, agri
cultură și celelalte ramuri ale 
producției materiale, la asimi
larea de noi produse și ridica
rea continuă a nivelului cali
tativ al celor existente, la creș
terea eficienței -în toate dome
niile de activitate.

Participanții la dezbateri au 
relevat, totodată, unele nea
junsuri care continuă să se
manifeste î.n activitatea ca
drelor tehnico-inginerești, au
făcut propuneri menite sg
ducă Ia îmbunătățirea muncii 
lor.

Plenara a adoptat un plan 
de măsuri privind sarcinile 
C.N.I.T. și ale comisiilor ingi
nerilor și tehnicienilor.

In încheierea lucrărilor, în
tr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, a fost adoptat textul 
unei telegrame adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

, foarte grav și evident al aba- 
I terilor săvîrșite, unii menfbri 
• ai organizației, printre care 
I Iuliu Borca, Petru ScTedeânu.

Grigore Maxim și Ioan Rota
ru, au manifestat o atitudine 
de nepermisă îngăduință sus- 
ținînd „să fie lăsat în pace" că 
„e băiat bun“ că „a greșit și 
el... ca omul", și că „se va în
drepta el singur fără sancți
une". Poziția' obstrucționistă, 
neprincipială a acestor vorbi
tori a făcut pentru mo
ment ineficientă intenția bi
roului organizației de bază 
de a lua măsuri edu
cative. Astfel de manifestări 
de toleranță față de abateri și 
greșeli grave, de încălcări ale 
normelo? comuniste de muncă 
și de viață — care vădesc o 
slabă pregătire și lipsă de ma
turitate politică — nu sînt de 
natură să contribuie la întă
rirea disciplinei, care lasă

Sîmbătă după-amaiză, cadre
le didactice și o parte din ele
vii școlii profesionale din Lu
peni au trăit un moment deo
sebit. In prezența tovarășilor 
Wilhelm Neag, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului Lu
peni, Nicolae Haneș, prim-se
cretar al Comitetului munici
pal U.T.C., Victor Brașoveanu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al orașului Lu
peni a avut loc. inaugurarea 
stadionului tineretului, bază de 
agrement construită în numai 
cîteva luni prin muncă patrio
tică a elevilor. După ce tovară
șul George Filip, directorul

Jurnal de vacanță

Chemarea Munților Apuseni
La noi in școală turismul 

ne este unul dintre cei mai 
îndrăgiți prieteni. A devenit 
o tradiție pentru majoritatea 
purtătorilor cravatelor roșii 
ca timpul liber să-l petreacă 
în aerul ozonat al împreju
rimilor pe care natura ni le-a 
oferit cu atîta dărnicie.

mult de dorit în secii,.... II.
Sigur că în acest caz se cere 

o intervenție promptă și e- 
nergică a biroului comitetului 
de partid al minei pentru cla
rificarea situației. Dar, și In 
afara acestei măsuri, care nu 
trebuie să se lase așteptată, se 
desprinde concluzia că exis
tența unor asemenea stări de 
lucruri impune ca în activita
tea sa viitoare comitetul de 
partid al minei să intensifice 
munca de educare a membri
lor de partid în spiritul unei 
înalte combativități, al exi
genței și intransigenței revo
luționare.

Șantierele
(Urmo.e din pag. 1)

atelierele școală și la baza de 
agrement a localității. In Petri- 
la tinerii sapă un șanț necesar 
conductei de canalizare și îm
bunătățesc parcul orașului. 
In Petroșani se lucrea
ză la ștrandul din Aero-
port, baza sportivă din cartie
rul Carpați și intenționăm să 
participăm la lucrările necesare 
conductei de apă potabilă, Li- 
vezeni-Aeroport. brigăzile tine
retului vor prelua, în afara o- 
relor de program ale compo- 
nentilor, lucrări de investiți1 la 
șantierul T.C.M.M., Preparatia 
Lupeni, l.U.M. Petroșani, șan
tierul de construcții din Lupeni.

— Ce mijloace rle stimulare 
și cointeresare se folosesc pen
tru a spori efortul si participa
rea tinerilor ?

— Sînt organizate cîte două 
serii a cîte 20 de zile. La sfîr- 
șitul fiecăreia acordăm o gamă 
variată de stimulente morale 
si materiale. Fiecare participant 
are obligația însă, să îndepli
nească cel puțin 100 ore de

Cooperativa 
„Deservirea Lupeni“

Anunță deschiderea uni
tății de bijuterie din Lupeni 
str. Tudor Vladimirescu nr. 
34, cu personal calificat 
care execută lucrări de con
fecții și reparații — bijuterii 
din aur. Lucrările se execu
tă numai cu materialul cli
entului.

întreprinderea de Industrializare a cărnii 
Petroșani

anunță concurs
pentru recrutarea de candidați la școala 

de calificare în meseriile :
— măcelari
— mezelari
— compresoriști
Candidați! pentru concurs să fie absolvenți a 8 clase ele

mentare, vîrsta 15-18 ani.
Relații suplimentare se pot lua zilnic de la conducerea 

întreprinderii cu sediul în Petroșani, str. Republicii, nr. 92.

Școlii profesionale din Lupeni, 
a arătat semnificația acestui e- 
veniment deosebit pentru viața 
școlii, tovarășul Wilhelm Neag, 
a tăiat tradiționala panglică 
roșie.

Noul ștrand, construit din re
sursele proprii ale școlii, este 
prevăzut cu dușuri, solarii pen
tru plajă, umbrare și alte ac
cesorii necesare pentru cei ca
re vor practica înotul, iar în ju
rul acestuia se găsesc mai mul
te baze sportive simple. De 
menționat faptul că noul ștrand 
dat în folosință este al doilea 
din orașul Lupeni.

C. VALERIU

Membrii echipajului „Bu
jorii Parîngului", constituit 
încă de anul trecut cînd au 
și pornit pe potecile Reteza
tului și Parîngului în cadrul 
expedițiilor „Cutezătorii", 
nici anul acesta n-au renun
țat la drumeții. Împreună cu 
tovarășa profesoară de edu
cație fizică Lidia Deleanu, la 
chemarea muntelui și a me
moriei Craiului Munților A- 
puseni, au plecat în 9 iulie 
spre a cunoaște frumusețile 
și trecutul de luptă al a- 
cestor pitorești meleaguri.

In cele 14 zile, cit va dura 
expediția, vom parcurge tra
seul Deva — - Brad — Țebea 
— muntele Găina - Avram 
Iancu — Gîrda — Scărișoa
ra — cabana Padiș — cetăți
le Ponorului și Rădesei — 
peștera Meziad Stîna de 
Vale — cabana Voineasa — 
Huedin — Cluj Cheile
Turzii — Simeria - Petro
șani. Avem toată încrederea 
că ne vom simt: bine și ne 
vom îmbogăți cunoștințele 
despre această pitorească 
parte a țării.

Liliana SLABII, 
elevă, Școala generală nr. o 

Petroșani

„Interesul 
general"

Teatrul national dm Cra 
iova prezintă joi, la ora 20. 
în sala Casei de cultură din 
Petroșani, un spectacol cu 
piesa „Interesul general" de 
Aure) Baranqa. In comedia 
„Interesul general" Aurel 
Baranga, dramaturg care des
cinde din experiența cara- 
gialească, se dovedește sen
sibil Ia ideile și problemati
ca majoră contemporană, 
satirizează, cu puternice re
zonante moralizatoare, ca
ractere și situații,.jcu o de
plină cunoaștere a-specificu- 
luj teatrului militalft. anga
jat. Creșterea gradată a ten
siunii dramatice și acumula
rea efectelor comice, umorul 
natural fac din această far
să o piesă — dezbatere, gra
vă și plină de semnificații 
etice. Intr-un rol principal 
cunoscutul și popularul ac
tor de teatru și film Amza 

Pellea.

tineretului
muncă patriotică. Mai întîmpi- 
năm și unele dificultăți leqate 
de uneltele de muncă.

— Ce valoare au aceste șan
tiere în viata organizației 
U.T.C. ?

— in primul rînd una mate
rială, concretă — crearea unor 
obiective de interes social-eco-
nomic și cujtural-sportiv și de
rivată, una morală tinerii
fiind aceia care vor fi princi
palii beneficiari ai muncii lor. 
Dar cea mai însemnată este va
loarea educativă formarea ti
nerilor în spiritul respectului 
si dragostei pentru muncă. In.- 
tîlnirile care le vom organiza 
cu vechi participants la șantie
rele Bumbești-Livezeni vor 
menține mereu tradițiile revo
luționare, constructive ale ti
nerilor din Valea Jiului. Șanti
erele muncii patriotice existen
te acum sînt însă numai o eta
pă, e adevărat intensivă, din 
activitatea tinerilor din orga
nizata noastră, care are un 
caracter continuu. sistematic, 
în diferite forme, cu rezultate 
dintre cele mai bune.

Mica 
publicitate
VlND urgent apartament 

la parter confort I. Str. Zam- 
firescu, Bloc 7. Ap. 1 Deva 
— Gojdu.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bratu 
Ștefan, eliberată de E.M. Pe- 
trlla. O declar nulă.

GĂSIT ceas de damă la 
Gambrinus. Adresați Radu 
Victor, str. Vasile Roaită 7/2 
Petroșani.
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Vizita tovarășului ULTIMELE ȘTIRI MXXÂ>©
NICOLAE CEAUȘESCU MU? 1 / L /

în județul Constanța EF
(Urmare din pag. 1)

ară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are un fructuos dia
log cu miniștrii și cu specialiș
tii care îl însoțesc. Secretarul 
general al partidului atrage a- 
tenția asupra faptului că tre
buie corelată construcția por
tului cu debușarea canalului, 
în scopul folosirii cît mai ju
dicioase a condițiilor naturale 
pe care le oferă litoralul. 
Totodată, recomandă specia
liștilor să stabilească amplasa
rea judicioasă a digurilor de 
protejare.

Conducătorii celor două mi
nistere, proiectanții și 
liștii se angajează să 
neze cu toată atenția 
indicații.

De la înălțimea la 
zboară acum, privirea 
de bazinul portuar Constanța, 
poarta maritimă a țării, în 
centrul căreia se conturează 
siluetele marilor hale ale șan
tierului naval ce se întinde pe 
o suprafață 
mp.

N-a trecut 
și secretarul 
dului se află din nou, astăzi, 
în mijlocul constructorilor 
navan constănțeni.

Bucuria și 'satisfacția reîh- 
tîlnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se citește pe fețele 
miilor de muncitori construc
tori și portuari, brigadieri de 
pe șantierul de muncă patrio
tică a tineretului, care îl sa
lută din inimă, cu căldură, îi 
fac o impresionantă manifes
tare de dragoste.

In această atmosferă entu
ziastă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își începe vizita la 
Șantierul naval. Primul popas 
are loc în vasta hală de con
strucții — corp-navă, unde, în 
fața unor schițe și planșe, di
rectorul Trustului de construc
ții industriale Constanța, ing. 
Radu Suman, prezintă princi
palele realizări ale colective
lor de aici. Gazdele subliniază 
cu satisfacție și mîndrie legiti
mă că. traducînd în viață in
dicațiile din vara anului trecut 
ale secretarului general al 
partidului, s-a reușit devansa
rea cu trei luni a lucrărilor de 
construcție a acestei hale.

Vizita continuă la șantierul 
„docului uscat" unde lucrează 
experimentații constructori 
hidrotehnici constănțeni, cei 
care, in anii trecuți, au cucerit 
metru cu metru de uscat din 
apele mării, ridicînd digurile 
și danele noului port Constan
ta. Cu aceeași măiestrie, ei re
alizează 'âeu'm noul doc — lu
crare de mari proporții, locul 
unde se vor asambla, încă în 
acest cincinal, primele nave 
mineraliere de 55 000 tdw. Re- 
ferindu-se la stadiul actual al 
lucrărilor, directorul întreprin
derii onstrucții hidrotehni
ce Constanța, ing. Lauren- 
țiu Țoringhibel, raportează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că în prezent se execută în 
ritm susținut turnarea radie
rului la ambele docuri — de 
construcții și de reparații de 
nave, și că au început lucrările 
la bajoaiere și la molul cen
tral. El a exprimat hotărîrea 
unanimă a colectivului de a 
îndeplini și depăși angajamen
tul luat și anume ca în această 
toamnă, la 1 octombrie, să dea 
posibilitatea constructorilor 
navali să înceapă montarea 
blocsecțiilor la prima navă ro
mânească de 55 000 tdw. 
rindul lor, muncitorii și teh
nicienii constructori de 
și-au exprimat hotărîrea 
folosi din plin aceste condiții, 
astfel ca la 
seze Ia apă 
55 000 tdw.

Tovarășul 
a dat o înaltă apreciere mun
cii tuturor celor care își des
fășoară activitatea pe noul 
șantier naval din Constanța. 
„Voi participa cu plăcere la 
lansarea la apă a primei nave 
românești de mare tonaj" .— 
a spus secretarul general 
partidului.
, Răspunzînd aclamațiilor ce-

specia- 
exami- 
aceste

care se 
cuprin-

de peste 45 000

1 Mai 1975 să lan
cea dinții navă de

Nicolae Ceaușescu
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Ce se întîmplă doctore ? 
Republica : Dragoste și a- 
menzi ; PETRILA: Seceră 
vîntul sălbatic ; LONEA — 
Minerul : Gentlemenii noro
cului ; VULCAN : Aleargă 
repede, aleargă liber ; LU- 
PENI — Cultural : O anchetă 
dificilă ; Muncitoresc : E 
poveste veche.

lor de aici, conducătorul parti
dului și statului nostru le-a 
adresat, la plecare, urări de 
succes în îndeplinirea impor
tantelor sarcini ce le revin, în 
realizarea angajamentelor asu
mate.

De la Constanța, elicopterul 
survolează plaiurile dobroge
ne, care, acum, in plină vară, 
cunosc freamătul specific cam
paniei de recoltare și de pre
gătire a terenului. Pe traseul 
viitorului complex se fac po
pasuri la cîteva puncte. De 
fiecare dată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă indicații, poartă 
un rodnic dialog de lucru cu 
șefii de proiecte pe marginea 
caracteristicilor tehnice ale vi
itorului Complex hidroenerge
tic și de navigație.

In zona' Murfatlar, care se 
va Înscrie și ea pe coordona
tele viitorului canal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat 
proîectanților și specialiștilor 
să analizeze posibilitatea folo
sirii pentru traseul canalului 
a viroagelor naturale, redueîn- 
du-se în acest fel volumul de 
escavație și evitîndu-se scoa
terea din circuitul agricol a 
unor suprafețe de teren. De 
altfel, această recomandare a 
fost făcută pretutindeni, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ac- 
centuînd asupra faptului că 
pămîntul este o avuție a în
tregului popor și că 
gospodărită cu cea 
grijă.

Vizita de lucru a 
lui general al partidului se în
cheie la Cernavodă, locul des
tinat construcției noii hidro
centrale.

In cadrul discuțiilor care au 
loc, secretarul general al parti
dului cere specialiștilor să 
studieze variante de ieșire a 
canalului la Dunăre care să 
valorifice condițiile naturale 
pe care le oferă văile din a- 
ceastă zonă.

Ședința de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
cadre de conducere din minis
terele transporturilor și tele
comunicațiilor și energiei e- 
lectrice, cu proiectanți și spe
cialiști, precum și vizita de 
lucru în județul Constanța, pe 
traseul Complexului hidroe
nergetic și de transport Du
nărea—Marea Neagră, au 
marcat trecerea la înfăptuirea 
in practică a hotărîrii recen
tei Plenare a C.C. al P.C.R., 
care înscrie, în amplul pro
gram de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, un măreț obiectiv ce re
prezintă o necesitate a pro
gresului economiei naționale, 
reflectînd, în același timp, po
tențialul său actual, capacita
tea creatoare a națiunii noastre 
socialiste.

rL o

ea trebuie 
mai mare

secretaru-

(Agerpres)

Mitingul
Cuvîntarea rostită de
SANTIAGO DE CHILE 9 — 

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite : La Tea
trul „Caupolican", din Santia
go de Chile, a avut loc un 
miting organizat de Partidul 
Comunist din Chile, la care a 
rostit o amplă cuvîntare Luis 
Corvalan, secretarul general 
al P.C.C. Abordînd numeroase 
probleme legate de actualita
tea politică internă chiliana, 
el a formulat — totodată — 
aprecieri și concluzii în legă-, 
tură cu tentativa elementelor 
reacționare de a răsturna gu
vernul. Rebeliunea a fost în- 
frîntă cu rapiditate — a ară
tat vorbitorul — datorită in
tervenției prompte și oportu
ne a Comandamentului forțe
lor armate, datorită lealității 
acestor forțe și mobilizării cla
sei muncitoare.

Secretarul general al P.C.C. 
s-a referit, de asemenea, la 
organizațiile politice de opo
ziție care au participat efec
tiv sau au instigat la încerca
rea de lovitură de stat, amin
tind în acest sens mișcarea 
fascistă, impropriu denumită

-♦

Formarea 
noului guvern 

libanez
BEIRUT 9 (Agerpres).\ — 

Noul prim-ministru al Liba
nului, Takieddine Solh, a a- 
nunțat, duminică seara, după 
intense negocieri politice, des
fășurate timp de aproape o 
lună de zile, componența gu
vernului libanez. Takieddine 
Solh a declarat că formula de
finitivă a cabinetului a fost 
amînată din necesitatea de a 
realiza un guvern „care să ins
pire sprijinul cerut din partea 
tuturor libanezilor".

Dintre . cei 22 de membri
1 ai cabinetului, 10 au partici

pat și la echipa ministerială 
condusă de Amin Hafez, 6 mi
niștri își mențin vechile por
tofolii, iar Fuad Ghosh își 
păstrează postul de vicepre- 
mier. Primul ministru reține 
și funcția de ministru al fi-, 
nanțelor.

de la Santiago de Chile
Luls Corvalan, secretarul general al P.C.C.

„Patria și libertatea", precum 
și implicațiile declarațiilor fă
cute de conducerea Partidului 
Național, prin care este con
testată legitimitatea guvernului 
condus de președintele Allen
de. „Crima comisă împotriva 
patriei, împotriva securității 
naționale, a ordinii constitu
ționale și a disciplinei forțelor 
armate nu poate să rămînă 
nepedepsită. Chile cere maxi
mum de pedeapsă pentru au
torii rebeliunii sedițioase și 
cei care au instigat-o" — a 
spus Corvalan.

Evenimentele au demonstrat 
— a relevat el, apoi, — că pe
ricolul războiului civil,. asupra 
căruia Partidul Comunist, ca 
și Unitatea Populară, în an
samblul ei, a atras atenția, nu 
este ..o fantezie", cum s-a ex
primat președintele Senatului, 
ei o realitate dovedită de ten
tativa de lovitură de stat.

In cuvîntarea sa, Luis Cor

valan a arătat, totodată, că 
există posibilitatea unei înțe
legeri între toți chilienii, indi
ferent dacă sprijină sau nu 
guvernul de Unitate Populară. 
„Intre oamenii muncii — ță
rani, funcționari, tehnicieni și 
specialiști, femei și studenți, 
simpatizanți sau nu ai guver
nului — dîalogul este necesar, 
obligatoriu, și trebuie să fie 
privit ca o sarcină ineludabi- 
lă. Aceasta este calea cea mai 
sigură spre unirea poporului, 
spre -evitarea diviziunii 
ficiale a chilienilor 
interese comune și 
comuni".

In încheierea
Luis Corvalan a vorbit despre 
obiectivele planului de urgen
ță elaborat de guvern, sublini
ind necesitatea imperioasă a 
succesului în bătălia producției 
și soluționarea problemelor 
privind aprovizionarea și dis
tribuirea de bunuri.

Vizita tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

in Algeria

lo-♦ La muzeul local din 
calitatea Langerwehe, din Re
publica Federală German**» 
s-a deschis o expoziție de pic
tură pe sticlă a artistei român
ce Eugenia Buiuc-Marinescu.

Expoziția a fost prezentată 
anterior, in cadrul manifestă
rilor complexe ..România oas
pete la Bochum".

arti-
care au 

dușmani

cuvîntării,

Convenție consulară 
cehoslovacosamericană

ALGER 9 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Ionescu, 
transmite : Luni, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învătămîn- 
tului, care întreprinde o vizită 
în Algeria, a avut convorbiri 
la Ministerul algerian al Invă- 
tămîntului Superior și al Cerce, 
tării Științifice cu ministrul 
Mohamed Seddik Benyahia.

La convorbiri a luat parte 
ambasadorul României la Al
ger, Ștefan Mibai.

Cu acest prilej, s-au făcut in
formări reciproce asupra orga
nizării actuale a învățământu
lui în cele două țări, subliniin- 
du-se noile direcții de dezvol
tare ale acestuia. In context 
s-a relevat eficiența cooperării 
româno-algeriene în domeniul 
respectiv, care a cunoscut o

dezvoltare Importantă, îndeo
sebi în urma vizitei oficiale e- 
fectuate anul trecut în Algeria 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și aportul profesorilor 
români care activează în Alge
ria la înfăptuirea principalelor 
obiective ale învătămîntului al
gerian. Au fost examinate, de 
asemenea, posibilitățile dezvol
tării în continuare a coope
rării româno-algeriere în do
meniile învătămîntului și cer
cetării științifice.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

După convorbiri, ministrul 
învătămîntului superior și cer
cetării științifice. Mohamed 
Seddik Benyahia, a oferit în o- 
noarea tovarășului Paul Nicu
lescu-Mizil un dejun oficial, 
care s-a desfășurat într-o am
biantă cordială.

PRAGA 9 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, și secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, a- 
flat într-o vizită oficială la 
Praga, au semnat, luni, o con
venție consulară cehoslovaco- 
americană.

După semnarea documentu
lui, B. Chnoupek și W. Rogers 
au rostit alocuțiuni, în care 
au exprimat satisfacția în le
gătură cu semnarea noii. con
venții și dorința celor două 
țări de a dezvolta relațiile 
dintre ele.

Convorbiri Janos Kadar
Marien N Gouabi

BUDAPESTA 9 (Agerpres). 
— Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., și Jfetio 
Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri ai R.P. Ungare, 'au 
primit, luni, pe Marien N'Goua- 
bl, președintele R.P. Congo, 
președintele C.C. al Partidului 
Congolez al Muncii, aflat în 
vizită oficială în capitala un-

gară — relatează agenția M.T.I. 
La convorbirea care a avut loc 
cu ăcest prilej, au fost prezen
te persoane oficiale care-1 în. 
soțesc pe președintele congolez 
și alte oficialități ungare.

Semnarea protocolului sesiunii 
Comisiei româno-sovietice 

de colaborare 
tehnico-științifică

♦ La Moscova a sosit, într-o 
vizită oficială de prietenie, de
legația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democra
te Vietnam — anunță agenția 
TASS. Delegația este condusă 
de Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și de 
Fam Van 
nistru al 
Vietnam.

Don«, primul mi- 
guvernului R. D.

au fost date puhli

MOSCOVA 9 — Corespon
dentul Agerpres, N. Cretu, 
transmite : La 9 iulie, s-a sem
nat, la Moscova, protocolul se
siunii a XXVII-a a Comisiei 
româno-sovietice de colabora
re tehnico-științifică.

In cadrul actualei sesiuni, 
părțile au examinat modul în 
care au fost îndeplinite temele 
de colaborare tehnico-științifi- 
că adoptate la sesiunea prece
dentă și au convenit temele de 
colaborare pentru perioada ur
mătoare.

In cursul sesiunii s-a apreci
at. pozitiv activitatea desfășu
rată de organele de resort din

Comunicat comun 
gabono-sudanez

cele două țări pentru dezvolta
rea colaborării tehnico-știintj- 
fice româno-sovietice, recoman- 
dîndu-se tbtodată, acestor or
gane să-și intensifice activita
tea în scopul lărgirii și adînci- 
rii în continuare a colaborării 
dintre ele.

Temele de colaborare tehni- 
co-știintifică adoptate pentru 
perioada următoare se referă 
la domenii importante ale eco
nomiei celor două țări, cum ar 
fi : industria chimică și petro
chimică, industria construcțiilor 
de mașini grele, industria con
strucțiilor de mașini-unelte, 
dustria minieră, petrolului 
geologiei, industria ușoară, 
dustria alimentară.

♦

in
și 

in-

♦ Luni 
citații rezultatele definitive ale 
alegerilor pentru desemnarea 
membrilor Consiliului Munici
pal al orașului Tokio. Din cele 
125 de mandate, 51 au revenit 
Partidului Liberal Democrat 
Ide guvernămînt). 26 — Parti
dului Komeito, 24 — Partidu
lui Comunist. 20 — Partidului 
Socialist, și. cîte două mand" • 
te. Partidului Socialist Demo
cratic șt independenților.

♦ Tribunalul Special din 
Irak a pronunțat sentința ca
pitală în procesul intentat u- 
nui alt grup do persoane im
plicate în tentativa eșuată de 
complot, inițiată de fostul sef 
al Siguranței generale. Nazim 
Kezar, — anunță surse oficia
le irakiene, citate de agențiile 
de presă.

a 
pe 
rle 
în

vizita

nave 
de a

T.a

CambodgiaLuptele din

♦

z

22,05

22,45
O

CAMBODGIA 9 (Agerpres). 
— Un convoi de vase transpor
ted provizii, muniții și combus
tibil pentru armata lonnolistă, 
a intrat, luni, pe riul Mekong,

de Gelu 
Formații 
tradiții ;

12,30 In- 
populară

KHARTUM 9 (Agerpres).
In comunicatul comun dat 

publicității la încheierea vizi
tei oficiale in Sudan a pre
ședintelui Gabonului, Albert- 
Bernard Bongo, cele două 
părți și-au exprimat satisfac
ția față de relațiile prietenești

existente între ele și au căzut 
de acord să continue eforturi
le în vederea extinderii coope
rării reciproce în domeniile e- 
congmic, comercial, tehnic și 
cultural. In acest sens guver- 

"nele lor vor încheia acorduri 
.specifice.

Tîrgul 
internațional 
de la Bilbao

celor 50 de
BUENOS AIRES 9 (Ager

pres). .— Argentina se va ală
tura grupului celor 59 de țări 
nealiniate — s-a anunțat ofi
cial. Ministerul de Externe al 
Argentinei a precizat, totoda
tă, că o delegație guverna
mentală argentiniană va parti
cipa la lucrările Conferinței

țărilor nealiniate, programate 
pentru luna septembrie a aces
tui. an, la Alger.

După cum s-a anunțat, un 
alt stat latino-american — Re
publica Panama — și-a făcut 
cunoscută, cu puțin timp îna
inte, hotărîrea de a adera la 
organizația țărilor nealiniate.

MADRID 9 (Agerpres). — In 
orașul spaniol Bilbao' 
chis cel de-al VUI-lea 
ternațional de mostre 
ale, la care participă 
prinderi românești.

Vizitînd pavilionul 
cii Socialiste România, minis
trul spaniol al comerțului. A- 
gustin Cotorruelo Sendagorta, 
a apreciat în mod deosebit ca
litatea și varietatea exponate
lor românești.

Cu ocazia „Zilei României" 
la tîrg, pavilionul românesc a 
fost vizitat, de asemenea, de 
un numeros public.

s-a des- 
Tirg in- 
industri- 
ș: între-

Republi-

V

19,15
19,20
19,30

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii în zori de zi ; 5,20
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00- 8,08 Radioprogramul di
mineții î 8,08 Matineu muzi
cal ; 8,30 La microfon, melo
dia preferată ; 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Atlas cultural ;

♦ Președintele Nixon 
primit la Sari Clemente, 
Huan Gen. șeful biroului 
legătură al R. P. Chineze 
S.U.A. Mentionînd că
diplomatului chinez a fost e- 
fectuată la invitația guvernu
lui american, agenția China 
N ă anunță că Huan Gen a- 
vusese anterior o întilnire cu 
Henry Kissinger, consilierul 
președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității națio
nale.

♦ O misiune alcătuită din 
reprezentanți ai Asociației de 
prietenie Vietnam—Japon'.'' 
din Republica Democrată 
Vietnam și ai Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a 
sosit în Japonia, la invitația 
Asociației de prietenie Japo- 
n‘ ietnam și a Comitetului 
pentru sprijinirea poporului 
vietnamez.

Faptul divers pe glob
Expoziția internațională 

„Oceanul Mondial'*
Robotul „R.U.W.S**

10,00 Buletin de știri; 10,05 
Popas folcloric ; 10,30 Selec- 
tiuni din opereta „Cetățeanul 
sentimental" ; 11,00 Buletin de 
știri; 11,15 Melodii 
Solomonescu ; 11,30 
artistice cu vechi 
12,00 Discul zilei ; 
tilnire cu melodia
ș: interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Concert de 
prînz; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Rondo, scenă și 
duet din opera „Hughenoții" ; 
15,31 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 Jo- 
cu-i din bătrîni lăsat; 16,35 
Cîntecul săptămînii ; 17,00
Muzică de promenadă ; 17,30 
Concert de muzică populară; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Zece 
melodii preferate; 21,00 Re
vista șlagărelor; 21,25 Mo
ment poetic; 21,30 Bijuterii 
muzicale ; 22,00 Radiojurnal ; 
22,30 Concert de seară ; 24,00 
Buletin de știri ; 0,03—5.00 Es
trada nocturnă.

9,00 Teleșcoala. Pagini din 
istoria patriei. Anul 
revoluționar 1848. I- 
tinerarii geografice. 
Legendele Ceahlăului;
Telex ;
Tele-enciclopedia (re
luare) ;
Telecinemateca pen
tru copii (reluare) 
„Aventurile lui Petri- 
că“ ;
Muzică și dansuri popu
lare ;

10,00
10,05

13,00
17,30

18,00
18,05

18,35
in jurul orei 12.00 Transmi

siune directă de la Ae
roportul Otopeni. Ce
remonia sosirii pre
ședintelui Comitetu
lui Central al Parti
dului Congolez al 
Muncii, președintele 
Republicii Populare 
Congo, șef al statu- 18,50

comandant Marien 
N'Gouabi, împreună cu 
tovarășa Celine N'Gou
abi, care, Ia in
vitația secretarului
general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, fac o vizită 
oficială de partid și de 
stat în tara noastră ;
52 de inițiative îp 
52 de săptămîni (relua
re) ;
Telejurnal ; 
Curs de limbă rusă. 
Recapitulare (1);
Telex ;
Steaua polară. Emisiu
ne de orientare școlară; 
Cîntsce și jocuri popu
lare interpretare de 
Emilia Ioan, Magda Ve- 
liche, 
Ștefan Caval 
chestra 
populară ..Rapsodia Du
nării" a <?aseî de cul
tură a sindicatelor din 
Galați ;
Dialog

în lumea contem
porană ;
Publicitate ; 
1001 de seri ; .
Telejurnal. Un an de 
la înaltul forum si 
partidul ai;
Cîntecul săptămînii: 
Universitatea TV. Is
toria civilizațiilor: 
Dobrogea romană. 
Dicționar politic : Aur 
•— etalon. Știință, 
Ecologie ț

Seară de teatru ; Băl- 
cescu (II) de Camil 
Petrescu ;
24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului; 
Recital de muzică u- 
șoară. Rodica Paliu ;

VREMEA

RedacHa fi administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

Eugenia Roșu, 
și or- 

de muzică

Națiunea

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade; Paring 17 grade.

Minimele : 
grade; Parîng 11 grade. 
'PENTRU ’ '
24 DE ORE ; 
mai ales în 
După-amiază 
nora și ca urmare se vor pro
duce averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electri
ce. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul estic.

Petroșani

Petroșani

de

25

15

URMĂTOARELE 
Vreme frumoasă 
cursul dimineții, 
cerul se va în-

sub un puternic baraj al artile
riei forțelor patriotice. Drept 
urmare, un tanc petrolier a să
rit în aer și restul vaselor au 
fost greu avariate — informează 
agenția Associated Press, în 
pofida acoperirii aeriene oferi
te de aviația S.U.A.

Pe de altă parte, forțele pa
triotice au încercuit cîteva po
ziții ionnoliste la sud-vest ți 
nord-vest de Pnom Penii,
grup de 800 de militari ai regi
mului de la Pnom Penii trebu
ind să fie aprovizionați, de a- 
viaȚ.a S.U.A., cu ajutorul pa
rașutelor.

cel mai 
scump“ 

în Belgia

un

BRUXELLES 9 (Agerpres). 
— Anul 1973 va rămîne în is
toria Beligei ca „anul cel mai 
scump" — remarcă presa bel
giană. Potrivit statisticilor date 
publicității, în primul pătrar 
al anului in curs, prețurile 
produselor alimentare au 
crescut cu 8,7 la sută. La une
le produse alimentare de bază 
creșterile au fost și mai 
la cartofi, de exemplu, 
a sporit cu 34 la sută, 
scumpit, de asemenea, 
ciile către 
cu 9,4 la 
ficată de 
md „fără 
ani".

mari ; 
prețul 

S-au 
servi- 
mediepopulație, în

sută — creștere cali- 
revista ..Cite" ca f.i- 
prece-tait

TOKIO—‘.Guvernul Japoniei 
a aprobat planul general pri
vind construcția expoziției in
ternaționale „Oceanul Mondi
al", care va avea loc In Oki
nawa intre 2 martie și 31 au
gust 1975. Expoziția, care 
prin proporțiile ei va egala 
„Expo-70" de la Osaka, va fi 
amplasată pe o suprafață de 
circa 100 hectare, In partea 
de vest a insulei Okinawa. In 
incinta unui parc uriaș, vor 
fi construite centre tematice 
intitulate „Pești", „Popoarele 
și istoria", „Știința și tehni
ca", „Vapoare" și altele.

Punctul de atracție și, in
tr-un anumit fel, simbolul ex
poziției il va constitui „Acva- 
polis-ul“ — un oraș — insulă 
plutitor, cu o suprafață de a- 
ptoximaliv 10 000 metri pă- 
trați, legat de mal printr-un 
pod cu o lungime de 400 m. 
In timp de furtună, „Acvapo- 
lis-ul“ va putea fi scufundat 
sub apă. Dirijarea „Acvapo- 
lis-ului" și asigurarea unor 
condiții normale de viață vor 
fi în Întregime automatizate.

Scopul expoziției il consti
tuie relevarea măreției Ocea
nului Mondial, a rolului său 
in viața și activitatea omului, 
a căilor și posibilităților de 
valorificare a resurselor sale 
inepuizabile pentru binele po
poarelor.

Organizatorii au adresat in
vitația de participare unui nu
măr de 144 de țări și 34 de or
ganizații internaționale. Peste 
30 de țări și-au comunicat de
ja acordul privind participa
rea la această importantă ma
nifestare internai ională.

WASHINGTON — Specia
liștii americani au pus la 
punct un submersibil, denu
mit convențional „R.U.W.S." 
(Remote Unmanned Work 
System) — un tip de robot 
capabil să îndeplinească o 
gamă foarte variată de opera
țiuni In adlncurile subacvati
ce. Noul robot va putea „mer
ge", „asculta", „vedea", (au 
ajutorul unei camere de tele
viziune), va colecta diverse 
roci sau obiecte de pe fundul 
mării și va executa o serie de 
acțiuni complicate de mlnui- 
re a uneltelor, îmbinare sau 
tăiere a unor cabluri, repara
ții etc. Dar, se pare, una din 
cele mai importante Însușiri 
ale robotului „R.U.W.S." o 
constituie rezistența sa uria
șă la presiune, el fiind desti
nat unor scufundări plnă Ia 
adîncimea de peste 6 500 m.

Neobișnuita
a unei

incursiune
balene

LONDRA — 
misei a apărut 
la scurt timp, a eșuat, din ca
uza adlncimii reduse, în apro
pierea uzinei de la Dagene- 
ham, la est de Londra. Impru
dentul cetaceu a fost, totuși, 
readus pe linia de plutire de 
către autoritățile fluviale și 
obligat să se Întoarcă In larg, 
sub escorta vigilentă a unei 
vedete a poliției.

Neobișnuita incursiune a 
balenei, a coincis. In mod 
curios, cu momentul In care 
Ia Londra se desfășura o con
ferință internațională privind 
vînătoarea de... balene I

hi apele Ta
ri balenă care,
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