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Interes larg, convingeri ferme,
atitudine înaintată

față de măsurile adoptate pentru prilej de mobilizare
dezvoltarea zootehniei, pentru a tuturor salariaților

creșterea bunăstării oamenilor muncii
Au trecut trei zile de cînd 

ziarele au publicat hotărîrea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a 
Consiliului Superior al Dez
voltării Economice și Sociale 
și a Consiliului de Miniștri, 
precum și ampla cuvîntare a 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care au fost de
finite cu claritate sensul și 
rațiunea măsurilor luate în 
ședință comună din 13 iulie 
a. c. înscrise în ansamblul 
preocupărilor conducerii de 
partid și de stat pentru în
făptuirea neabătută a pro
gramului elaborat de Con
gresul al X-lea al ' partidului 
și Conferința Națională din 
anul trecut, pentru progresul 

^economic și social al țării, 
măsurile adoptate1 ilustrează 
convingător' faptul că în ac
tivitatea sa, partidul porneș-

te de Ia o temeinică cunoaș-, 
tere a cerințelor dezvoltării 
echilibrate a economiei. In 
acest sens, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
..măsurile, de creștere a pre
țurilor la animale, de mai 
bună cointeresare a producă
torilor agricoli, cit și măsu
rile de majorare a salari
ilor cu compensarea cores
punzătoare pentru creșterile 
de prețuri ce urmează a se 
efectua la carne și produse 
din carne sînt in concordan
ță cu cerințele și posibilită
țile societății noastre, cu ne
cesitatea unei mai bune co
laborări a diferitelor sectoa
re de activitate și a stimulă
rii mai intense a dezvoltării 
sectorului zootehnic".

• Cum era firesc, și în mu
nicipiul nostru recenta hotă- 
rîre a stirnit un viu ecou. 
Ea a declanșat prilejul rea-

firmării. adeziunii, totale a 
minerilor, constructorilor, e- 
nergeticienilor și altor cate
gorii de salariați, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, bărbați , și fe
mei, tineri și vîrstnici, față 
de politica științifică, clar
văzătoare a partidului, față 
de consecvența neabătută cu 
care se transpun în viață o- 
bieetivele stabilită de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R.-, privi
toare la continua ridicare a 
bunăstării celor ce muncesc. 
Numeroși oameni ai muncii, 
membri și nemembri de 
partid, au ținut să-și exprime 
opiniile apreciind justețea 
acestor măsuri prin care dez
voltarea economiei este văzu
tă în perspectiva anilor, prin 
asigurarea de pe acum a unei
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la realizarea exemplară
a sarcinilor de plan

pe întregul an
GAVRILA DAVID,

președinte al consiliului municipal al sindicatelor

In conformitate cu măsurile 
stabilite de Secretariatul C.C 
al P.C.R., în perioada 10 — 
25 iulie vor avea loc adună
rile salariaților pe secții, sec
toare, schimburi, loturi, șan
tiere, iar în perioada 25 iulie 
— 10 august a.c., adunările
reprezentanților salariaților 
pe unități. Buna pregătire și 
organizare a acestora în ve
derea examinării activități' 
econemice-sociale din primu’ 
semestru și stabilirii măsuri
lor necesare ridicării la un 
nivel superior a preocupări
lor în vederea 
exemplare a 
angajamentelor pe 
an trebuie să 
preocupare a tuturor factori
lor competenți.

Sindicatele 
conducerile 
mice, pe baza atribuțiilor; ce 
le revih din 
sînt chemate să 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, o vastă activitate 
pentru ca adunările generale 
începînd cu cele de la secții, 
sectoare și terminind cu cele 
de la nivelul unităților, să 
aibă un pronunțat 
de lucru, de analiză 
tă, responsabilă.

Problemele asupra 
trebuie să se pună 
in cadrul dezbaterilor sîni 
cele rezultate din Hotărârile 
Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale a partidu
lui, din plenarele C.C. al 
P.C.R., a ședinței comune a 
C.C. al P.C.R., a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și a Con
siliului de Miniștri din 8 mai 
a.c., respectiv, acordarea unei 
mai mari atenții îmbunătățirii 
aprovizionării unităților cu 
materiale, materii prime și 
piese de schimb, luarea de 
măsuri energice pentru redu-

cerea consumurilor specifice 
și a cheltuielilor materiale 
de producție, întărirea disci
plinei financiare.

Ordinea' de zi a adunărilor 
salariaților și a reprezentan
ților salariaților cuprinde: 
Darea de seamă asupra acti
vității unității și a organului 
de conducere colectivă pen
tru realizarea planului, a an
gajamentelor și a prevederi
lor din 
muncă 
precum 
1974; 
pentru 
rea planului pe semestrul II 
și pe întregul an 1973 și asi
gurarea condițiilor necesare 
preluării planului pe 1974; 
Completarea organelor de 
conducere colectivă, a consi
liilor de control muncitoresc 
si a comisiilor pe domenii de 
activitate acolo unde prin
aplicarea Decretului 162 au
intervenit modificări.

Materialele prezentate se 
cer concepute în spiritul unei 
analize profunde asupra mo
dului cum s-au 
prețioasele indicații 
secretarul general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, cu ocazia 
in septembrie anul trecut în 
Valea Jiului, privind intro
ducerea progresului tehnic, 
asimilarea de noi utilaje cu 
caracteristici corespunzătoare 
condițiilor din subteran, folo
sirea judicioasă a celor exis
tente.

Exercitîndu-și rolul de fo
rum muncitoresc suprem, de 
conducere a activității unită
ților, adunarea generală tre
buie să constituie cadrul pro
pice de manifestare plenară 
a răspunderii fiecărui salari
at ■ față de problemele majo-

contractul colectiv de 
pe semestrul 
și sarcinile

Programul de 
realizarea și

1 a.c., 
pentru 
măsuri 
depăși-

caracter 
exigen-

cărora 
accentul

Legea hr. 11 
desfășoare

realizării 
sarcinilor și a 

întregul 
constituie o

împreună cu
tehnico-econo-

materializat 
date de 
partidu- 
Nicolae 

vizitei
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FAPTE HE MUNCA, BE VREONICIE /V ÎNTRECERE
Ritm

ascendent

Demaraj
bun

La

noi blocuri turn

îhcărcare- 
la sută iar

apartamente 
Coroești —

Echipa de iierar-betoniști 
condusă de comunistul Ion 
Oșvat și echipa de dulgheri 
in frunte cu Constantin Ebin- 
că executînd primele lucrări 
deasupra fundației la blocul 
turn A2 cu 66 
din cartierul 
Vulcan.

din 
anului 

/17 300 tone expediate

în frontale

noul cartier al orașului Vulcan, Coroești, s-a 
.„i trasarea fundației la cel de al treilea

vor construi

7».

de

După ce a încheiat primul 
semestru al anului in curs 
cu un spor de producție, față 
de sarcinile de plan, de 6 500 
de tone de cărbune, colecti
vul sectorului III al minei 
Lonea, sector în care func
ționează cele mai productive 
abataje ale minei, continuă 
să se afirme în întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 
August. In primele 13 zile a- 
le lunii iulie minerii, ingine
rii și tehnicienii din acest 
sector cu cea mai mare pon-

dere în producția exploatării, 
au extras 650 tone de cărbu
ne peste planul la zi, situin- 
du-se în fruntea colectivelor 
minei. Vestiți! frontaliști Ioan 
Cojocarii, Constantin Bigu și 
Ioan Baciu, împreună cu or
tacii lor, au adus contribuția 
cea niai mare la succesul sec
torului.

Rezultatele de prestigiu 
primul semestru al 
1973 
peste plan, creșterea încărcă
turii statice cu 2,20 la sută 
tonă/osie, reducerea staționă
rii vagoanelor la 
descărcare

la tranzit' — manevră 
2,49 la sută situează colecti
vul de muncă al stației Pe
troșani în fruntea stațiilor de 
pe faza Regulatorului de. cir
culație mișcare Petroșani.

Realizîndu-și, în urma bu
nei activități, încă din prime
le, 6 luni angajamentele anu
ale luate .în întrecere, între
gul personal al ștației Petro
șani, ’este ferm hotărit să mun
cească astfel ca in cinstea 
zilei de 23 August, să obțină 
noi succese în creșterea 
cacității transportului pe 
lea ferată.

Demarînd cu succes în 
doilea semestru. în prima 
cadă a lunii iulie din stația 
Petroșani au fost îndrumate 
14 trenuri cu supratonaje, ex- 
pediindu-se cu 2 200 tone pro
duse peste prevederi.

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN R. S

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, îm
preuna cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a părăsit dumini
ca dimineața Capitala, ple
când in R.S.F. Iugoslavia, un
de a făcut o vizită de prie
tenie la invitația președinte
lui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președin-

★

BRIONI 15 — Corespon
dentul Agerpres, Simion 
Morcovescu. transmite : Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român .președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit duminică 
la amiază la Brioni, într-o 
vizită prietenească, la invita
ția tovarășului losip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii, 
Comuniștilor din 'Iugoslavia.

La ora 11,00, avionul speci
al cu care a. călătorit tovară
șul Nicolae Ceaușescu ateri
zează pe aeroportul din Pola, 
important centru cultural și 
economic al Istriei, care s-a 
pregătit sa întâmpine sărbăto
rește pe solii poporulu român.

F. IUGOSLAVIA
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, tovarășul losip 
Broz Tito

Tovarășul Nicolae Ceaușesci 
a fost însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pa
nă. membru al Comitetului E- 
xeeutiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al

P.C.R.. Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de colaborare 
economică. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R.; ministrul afa- 
erilor externe. <!<• consilieri 
i experți.

* ★

Aeroportul este împodobit 
cu drapelele de stat ale Ro
mâniei si Iugoslaviei. La co- 
borirea din avion tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarâ 
șa Elena Ceaușescu sînt salu 
tați de Stane Dolanț, secreta 
fiii Biroului Executiv al Pre 
zidiuhii U.C.I., Genial Biediei 
președintele Consiliului E 
xeeutiv Federal, cu soția.

Pe aeroport se, aflau. Milos 
Minici. vicepreședinte al Con 
siliubu Executiv Federal, se 
cretar federal pentru afaceri 
le externe, Milka Planinț, 

C.C. al Uniunii 
Croația, Ti- 

Vlaskalici, președinte 
al Uniunii Comuniști- 
Serbia, Dușan Gligo- 
membru al Consiliu

lui Executiv Federal. pre
ședintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă de colaborare

externe, 
președintele 
Comuniștilor din 
homir 
le C.C.
lor din 
rievici,’

economică, și alte persoane o- 
ficiale. Erau, de asemenea, 

Româ- 
Belgrad, Vasile Șan- 
ambasadorul lugo- 

ia București, Iso Nje-

prezenți ambasadorul 
niei Ia 
dru, și 
slavici 
govan.

Fanfara militară 
imnurile de stat' ale 
ei și Iugoslaviei, în 
se trag. în semn de 
salve de t.un. După primirea 
raportului comandantului com
paniei de onoare a marinei 
militare aliniate pe aeroport, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună eu tovarășul Stane 
Dolanț trec in revistă com
pania de onoare

De la aeroport, cortegiul o- 
ficial se îndreaptă -pre por
tul din Rola, unde oaspeții 
români se îmbarcă pe nava

intonează
Români- 

timp ce 
salut,
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Dineu în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Tovarășul losip 

cu soția, Iovanka 
rit seara, la Vila Alba, 
dineu in cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Din partea . română au. luat 
parte Ton Gheorghe Maurer,

Broz Tito,
Broz a ofe- 

un

Gheorghe Pană, Emil Drăgă
nescu, Ștefan Andrei. Geor
ge Macovescu și . celelalte 
persoane care îl însoțesc pe 
tovarășul Ceaușescu în vizita 
în Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au 
luat' parte Stane Dolanț, Ge- 
mal Biedici cu soția. Milos

Minici, Milka Plantnț, i 
mir Vlaskalici, Dușan 1 
rievici și alte persoaniț 
ci ale

In timpul dineului, desfășu
rat într-o ' atmosferă t caldă, 
tovărășească, președinții losip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Tiho- 
Gligo- 

■ oii-

Toastul tovarășului losip
Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Tovarăși și tovarășe,
Perniiteți-mi ca și cu acest 

prilej să exprim satisfacția 
de a , vă. avea aici ca oaspeți 
dragi. îmi pare rău că vizita 
dumneavoastră este foarte 
scurtă, că nu veți putea vedea 
multe din țara noastră. Sint 
convins însă că discuțiile pe 
care le-am avut astăzi și pe 
care le vom continua 
vor avea o importanță deose
bită și vor fi utile nu 
pentru relațiile noastre 
rale, ci vor constitui în același 
timp și o contribuție la viața 
internațională, la pacea în lu
me. Evident, sint o serie de 
probleme care nu au suferit 
aminare și asupra cărora a tre
buit să facem un schimb de 
păreri chiar și in scurtul inter-

miine

numai 
bilatc-

val de timp pe care îl avem 
la dispoziție. Am primit astăzi 
invitația de a vizita România 
chiar in acest an. Și o voi face 
cu plăcere, cu mare satisfac
ție. Se înțelege că. în timpul 
acestei vizite, vom avea mai 
mult răgaz pentru a discuta 
despre toate aceste probleme. 
In lume, in acest interval de 
timp, se vor petrece desigur 
multe lucruri, în legătură cu 
care va fi necesar să vorbim

Ani ajuns la convingerea că. 
în colaborarea noastră, am ob
ținut pînă acum rezultate im
portante, în special pe plan 
economic De asemenea, am 
constatat că există un spațiu 
foarte mare pentru extinderea 
colaborării, spre ceea ce se 
tinde de ambele părți. Ne-am 
informat reciproc despre dez
voltarea țărilor 
să spun că am

ce

noastre. Vreau 
fost irnpresio-

Broz Tito
nați de informațiile pe care 
tovarășul Ceaușescu mi le-a 
oferit privind dezvoltarea in
ternă a României.

Dumneavoastră ați obținut, 
intr-adevăr, rezultate mari din 
toate punctele de vedere. Vă 
doresc succese și mai multe 
în continuare.

Ridic paharul pentru noi 
succese ale dumneavoastră,

In sănătatea tovarășului 
Ceaușescu.

In sănătatea tovarășei 
Ceaușescu,

In sănătatea colaboratorilor 
dumneavoastră,

Pentru prosperitatea Româ
niei,

Pentru relații tot mai bune 
între cele două țări ale noas
tre !

Doresc ca raporturile noastre 
să se desfășoare în modul cel 
mai bun cu putință ! ( Aplau
ze).

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Iovanka

bucuria 
să ne în-

Dragă tovarășe Tito,
Stimată tovarășă 

Broz,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim 

noastră că am putut
tîlnim astăzi cu dumneavoas
tră, să ne aflăm în Iugoslavia.

Este adevărat că întîlnirile 
noastre au loc destul de des, 
că intre partidele și popoare
le noastre se dezvoltă relații 
de strînsă colaborare în toate 
domeniile de activitate.

Dezvoltarea vieții sociale, a 
activității pc plan mondial re
clamă însă să ne întîlnim din 
cind in cînd pentru a discuta 
împreună căile de extindere 
a relațiilor bilaterale, cit și o 
serie de probleme internațio
nale.

In cursul convorbirilor de 
astăzi, pe lingă constatarea că 
relațiile noastre merg deosebit 
de bine, am stabilit să acțio
năm împreună 'i’-ecția lăr-

girii în viitor a colaborării și 
cooperării in producție.

Fără îndoială că relațiile în
tre țările și partidele noastre 
corespund intereseloi 11'poare
lor respective și reprezintă 
totodată o contribuție la cau
za colaborării și a păcii.

In lume sînt 
multe schimbări, 
noastre, care nu 
contribuie „ctiv 1 
ternațională. sînt i 
în soluționarea 
internaționale să 
independența, suveranitatea și 
posibilitatea ca fiecare popor 
să se dezvolte corespunzător 
voinței sale.

Aș dori să exprim satisfac
ția; noastră pentru faptul că 
ați acceptat invitația de a 
vizita România în toamna a- 
cestui an, în vederea continu
ării convorbirilor și a dezvol
tării relațiilor dintre țările 
noastre. C""'4der deci că în-

intr-adevăr 
Popoarele 

. ou.rihuit și 
la viața in- 
interesate ca 
problemelor 

se asigure

noastră pentru in- 
pe care tovarășul 
prezentat-o, precum 
noastră pentru suc- 

popoarele

tîlnirea noastră, deși scurtă, 
va exercita o influență deose
bit de pozitivă asupra dezvol
tării colaborării dintre țările 
noas*-", cît și asupra vieții in
ternaționale.

Aș dori, totodată, să exprim 
satisfaci’’ 
formarea 
Tito ne-a 
și bucuria
cesele obținute de 
Iugoslaviei în toate domeniile 
de activitate, Ca prieteni ai 
popoarelor Iugoslaviei, sîntem 
deosebit de mulțumiți do aces
te succese și Ic dorim succese 
tot mai mari.

Toastez în sănătatea tova
rășului Tito și a tovarășei 
Iovanka Broz, in cinstea și 
pentru prosperitatea popoare
lor Iugoslaviei !

Pentru dezvoltarea 
rării între partidele 
po'-rsînoastre !

Pentru colaborare 
în lume ! (Aplauze).

colabo- 
Și po-

și pace

ÎNAPOIEREA ÎN CAPITALĂ
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general ăl Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a. înapoiat 
luni seara în Capitală, venind 
din R.S.F. Iugoslavia, unde a 
făcut o vizită de prietenie la 
invitația președintelui Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul losip Broz Tito.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a fost. însoțit de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului 'Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.,' președintele 
Consiliului de Miniștri,

Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Emil Dră
gănescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă 
colaborare
Andrei, 
P.C.R., 
membru 
ministrul ________ ______ ,
de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasă, se aflau tovarășii . E- 
mil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cti,. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, llie Verdeț, Ma

de 
economică, Ștefan 

secretar al C.C. al 
George Macovescu, 

al C.C. al P.C.R., 
afacerilor externe,

xim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, FTorian 
Dănălache, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Mi
hai Gere, Ion Ioniță, precum 
și tovarășa Elena Maurer Și 
soțiile conducătorilor de 
partid și de st'at prezenți la 
aeroport, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor 
obștești.

Erau de față Bojidar Buku- 
mirici, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugo
slavia la București, cu soția, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
realizat
bloc din seria de șase blocuri turn fiecare de 66 
apartamente, care urmează a fi înălțate in acest 
an și în anul viitor folosindu-se un nou, modern 
și productiv procedeu de construcții — cofrajele 
metalice speciale. Blocul trasat, A3, constituie 
front de lucru pentru anul 1974, dar, alături, blo
curile Al și A2 sînt, deja, în stadiu de construc
ție avansat — la primul este terminată placa pes
te subsol, iar la cel de-al doilea sint încheiate 
fundațiile, aceste două blocuri urmînd a fi preda
te pină Ia sfîrșitul anului in curs. Șantierul Vul
can al T.C.H. șl-a concentrat spre aceste obiec
tive forțele pentru a asigura predarea lor la terme
nele planificate.
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PERSEVERENTEI
feminin din în- 
instituții și co-

Bucu- 
finală, 
echipa

Festivalul sportului 
feminin hunedorean

PRAGA (Agerpres). 
Turneul internațional de fot
bal (formații de juniori) pen
tru Cupa Tîrgului de Ia Brno 
a fost cîștigat la actuala edi
ție de echipa Dinamo 
rești, care a învins în 
cu scorul de 1-0 (1-0), 
Bohemians Praga.

ȘTIINȚA PETROȘANI
pe o traiectorie sinuoasa...

di- ce ? 
vă- 
în-

confirma așteptările. De 
In turul campionatului, 
dind uneori o exagerată 
credere în propriile potențe, 
Știința, în afara faptului că a 
înregistrat și unele rezultate 
neașteptate (înfrîngere pe te
ren propriu în fața Vulturilor 
Lugoj), nu a mai adus de „a- 
fară" puncte scontate, situîn- 
du-se la începutul iernii pe o 
poziție în clasament deloc o- 
norantă. Fluctuațiile de formă,

(Bîtea, Grizea), care treptat 
s-a dăruit total meciurilor, 
au început să apară. In re
tur, cu toate că punctele pe 
care de obicei le aducea „de 

au fost prea multe, 
pe care se înscrie 
alta. Sinuozitățile 
și rezultate) dispar

ca
clasare nu conține 

sentimentul

Finalul campionatului 
viziei naționale C, ediția 1972- 
1973, găsește în seria a Vll-a, 
echipa Știința Petroșani (antre
nor prof. Gheorghe Irimie) pe 
locul 4. Aparent, înscrierea e- 
chipei studenților mineri 
printre protagonistele seriei, 
pare mulțumitoare. Aparent 
doar! Dacă ne amintim însă 
faptul că, în ultimele cam
pionate, Știința a ocupat, în 
toate, un loc final mai bun, 
de regulă 2, situîndu-se total
mente la înălțimea lotului, a 
prestigiului cîștigat cu trudă 
și numărîndu-se printre a- 
cerbele animatoare ale com
petiției — ne dăm seama 
actuala
nici pe departe 
care de obicei aduce mulțumi
rea totală. Deși înainte de în
ceperea campionatului, lotul 
echipei, oarecum împuținat 
(ca în fiecare an, aceasta e 
soarta unei echipe studen
țești !), era corespunzător va
loric, acest lucru nu s-a răs- 
frînt în mod favorabil asupra 
rezultatelor înregistrate, de
calajul dintre succesele echi
pei în etapele superioare ale 
„Cupei României" și cele din 
meciurile de campionat fiind 
mai mult decît revelator. A- 
devărata „față" a echipei — 
după cum s-a încercat acredi
tarea ideii, de către suporterii 
teamului studențesc — . a 
fost cea din „Cupa României". 
Poate I Intr-adevăr, „competi
ția surprizelor" a reamintit 
lumii fotbalului românesc că, 
în Valea Jiului, există o bună 
echipă studențească. O echi
pă care, însă, în campionat nu

Pe marginea 
comportării 

echipelor noastre 
divizionare 

în campionat

Berindei, Faur, David,
— de la 
au con- 

la

(la
Grizea, de exemplu) 
sublim la ridicol — 
dus, la un moment dat, 
pierderea încrederii în forțe,
în special în deplasare, a an
grenajului echipei. Momen
tul a fost însă depășit. Antre
norul echipei, prof. Gheor- 
ghe Irimie, a sesizat „com
plexul momentan de împre
jurări", a acordat încredere 
sporită unor noi titulari ai 
echipei (Rișcuța, Rusu, Bo- 
gheanu), a revitalizat atacul, 
stimulînd mișcarea continuă 
în teren a 
și Faur, 
sprijinul 
unei linii

lui Alexandroni 
Rezultatele, cu 
preponderent al 
mediane mature

afară" nu 
traiectoria 
Știința e 
(în formă 
cu timpul. Perioada; critică 
pe care inexplicabil o tra
versase devine un domeniu al 
amintirilor. Nu același lucru 
se poate spune despre... în
treruperea „obișnuinței" de 
a se pierde meciuri în ultima 
instanță — o veche racilă a 
echipei, denotînd, credem, nu 
numai erori de arbitraj ci și 
căderi fizice. Jocul Științei- 
— din lotul cărei echipe me
rită a fi relevat, pe parcursul 
întregului campionat, apor
tul deosebit al lui • Zăvălaș, 
Burnete și Bîtea — nu a pur
tat întotdeauna pecetea cla
rității, a cursivității, s-a re
marcat doar uneori (spre a în
tări regula), printr-o „struc
tură" modernă, eficientă...

Acum lotul Științei a fost 
din nou descompletat. Au 
fost promovați trei tineri din 
echipa de juniori i~ 
Rado, Reisz), acestora 
vor adăuga alți tineri 
liști. Seria în care va 
Știința în campionatul 
să nu uităm, îi este favora
bilă. Obiectivul Științei, con
siderăm, dincolo de deficien
țele momentane nu poate și 
nu trebuie să fie altul de- 
cît — promovarea în B ! La 
reluarea pregătirilor, mult 
succes Științei !

(Buium.
li se 
fotba- 
activa 
viitor.

V. TEODORESCU

...și-a preluat lotul, 
care-I are la dispoziție 
cîteva zile. Ca secund 
funcționa Petre Libardi, 
re însă nu-și va întrerupe
tivitatea competițională. Jiul

pe 
de 
va 

ca- 
ac-

VARȘOVIA (Agerpres) 
La Varșovia a avut loc 

tragerea la sorți a meciurilor 
ediției 1973/1974 a cupelor 
europene la volei. In Cupa 
campionilor europeni (femi
nin), echipa Rapid București 
va întîlni formația Hapoel 
Hamapil (Israel), iar la mas
culin, în aceeași competiție, 
Dinamo București va juca în 
compania echipei învingătoa
re din meciul preliminar Hi
spano Frances (Spania) — 
Hapoel (Israel).

In Cupa Cupelor (feminin), 
Dinamo București va întîlni 
pe Hapoel Haogen (Israel), în 
timp ce la masculin Steaua 
București va avea ca adver
sară pe învingătoarea parti
dei preliminare dintre echi
pele Lier (Belgia) și Hapoel 
Zera (Israel). Eliminatoriile 
se vor disputa în a doua ju
mătate a lunii noiembrie, 
sferturile de finală și semifi
nalele în luna decembrie, iar 
finalele la începutul anului 
viitor.

Demonstrația 
performerilor...

Așa cum precizează regula
mentul, „Festivalul sportului 
feminin" se organizează în 
trei etape și anume : etapa 
I, pe asociații sportive, pînă 
la 20 iulie 1973 ; etapa a Il-a 
pe municipii și orașe, în pe
rioada 21 iulie — 10 august 
1973 ; etapa a IlI-a, finala pe 
județ, în 22 — 23 august 1973, 
în orașul Deva.

Pentru reușita acestei com
petiții, la nivelul municipiu
lui nostru s-a făcut popu
larizarea în rîndul asociați
ilor sportive cu pondere ca : 
Viscoza Lupeni, I.U.M. Petro
șani, Voința Petroșani și Lu
peni etc, urmărind mai ales, 
în această perioadă, felul cum 
au fost organizate 
din cadrul etapei 
ție.

Pînă la etapa 
care va avea loc 
probabilitățile în : 
a.c. mai este 
organizare 
din etapa I 
de se pot 
echipelor 
echipe ] 
rea celor mai bune 
la sporturile individuale.

S. BALOI

scopul angrenării în- 
competiție organizată a 

elementului 
treprinderi, 
operative meșteșugărești, Con
siliul județean pentru educa
ție fizică și sport Hunedoara 
— Deva, în colaborare cu 
Consiliul județean al U.G.S.R., 
Comitetul județean Hunedoa
ra al U.T.C. și comisia de fe
mei a inițiat prima ediție a 
„Festivalului sportului femi
nin", la atletism, fotbal, hand
bal, popice, șah, tenis de ma
să și volei.

Această competiție urmă
rește, în mod deosebit, atra
gerea tinerelor fete în prac
ticarea sportului preferat, 
contribuie la consolidarea or
ganizatorică și materială a 
asociațiilor sportive precum 
și la depistarea elementelor 
talentate pentru sportul de 
performanță. De remarcat că 
la aceste întreceri vor parti
cipa numai tinere nelegitima
te, astfel încSt conducerilor 
asociațiilor sportive și în mod 
special cele ale secțiilor pe 
ramură de sport să aibă pri
lejul de a selecționa sportive 
care se voi- evidenția în con
curs.

La ștrandul termoficat 
„Preparatorul" din Lupeni, 
în ultimele două săptămîni, 
sub conducerea profesoru
lui Dan Ionescu, șeful ca
tedrei de natație de la 
Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești, o grupă a înotători
lor de performanță âi aces
tei școli s-au pregătit in
tens în vederea întrecerilor 
sezonului. Dincolo de va
loarea intrinsecă a antre
namentelor, pregătirile

noua 
tenis 
copii 
elevă 

nr.
Anul 
cla- 

E fiică de 
său lucrea- 
născută în 

1970, după o

...EV A FERENCZI, 
campioană a țării la 
de masă (la categoria 
între 10-12 ani), este i 
a Școlii generale 
5 din Petroșani.

terminat 
fiică

Școlii 
din 

acesta 
sa 
miner 
ză la Dîlja), 
1961. In anul 
încercare nereușită în spor
tul gimnasticii, prof. Eugen 
Bartha îi dezvoltă înclina
țiile spre tenisul de masă. 
Noul sport o pasionează 
de la început. Treptat i se 
dăruiește total. Ascensiu
nea ei pe treptele măies
triei sportive e rapidă. In 
1972, după un an de pre
gătire asiduă, sub îndru
marea competentă a profe
sorului Ion Vlad, ocupă 
locul III pe țară. Primul 
succes o stimulează. Titluri
lor de campioană județeană 
(din 1971 și pînă în pre
zent) începe să li se adauge 
noi și noi rezultate valo
roase. „In ansamblul bu
nelor rezultate obținute a- 
nul acesta, de către elevii 
Școlii sportive, la tenis de 
masă — ne spunea prof. 
Ion Vlad —, mă refer la 
locul II obținut mai întîi 
la etapa pe zonă, de 
nedoara, de cuplul 
ezi — Văcăriuc la 
rezultat înregistrat 
nala de la Ploiești, 
au participat 111 
renți, Ia campionatul școli
lor sportive de la Buzău, în 
cadrul cărora echipa noas
tră s-a clasat pe locul V, cu 
două locuri III pe echipe și 
un loc secund la individual 
(Ilie Roșu), Eva Ferenczi o- 
cupă un meritoriu prim loc. 
Acesta e, de altfel, și mo
tivul pentru care în pre
zent, Eva se află într-o ta
bără a M.E.I. la Buzău, du
pă care va merge într-o altă 
tabără, a lotului național 
de copii, la Sighet".

a 1 
a V-a.

(tatăl

la Hu- 
Feren- 
același 
în fi

la care 
concu-

va pleca vineri spre Piatra 
Neamț unde se va antrena pînă 
în preajma lui 1 august. Con
ducerea echipei de tineret — 
rezerve a fost încredințată 
antrenorului Cornel Cărare.

întrecerile 
pe asocia-

municipală 
după toate 

12 august 
suficient de 

concursurilor
timp
a
pe asociație, un- 
alcătui loturile 

• la întrecerile pe 
precum și selecționa- 

sportive

Fotbaliștii Jiului și-au reluat antrenamentele. Pofta de joc, 
explicabilă, se face simțită din nou în... mișcarea oricărui com
ponent al lotului, lată-l pe Stocker acționind decis, ca o verita
bilă extremă...

I

I
II
I

NATAȚIE
bucureșteni 
totodată, și 

nimerit

performerilor 
au constituit, 
un prilej foarte 
pentru publicul iubitor al 
natației din Lupeni, de a 
asișțtf la adevărate demon
strații spectaculare. Condi
țiile excelente de concurs 
(în 7 și 14 iulie, elevii bu
cureșteni au oferit specta
torilor două concursuri 
interesante) au favorizat 
și bunele rezultate.

Din rîndul performerilor 
bucureșteni s-au detașat 
prin valoarea sportivă eta
lată : Simion Crăciun, com
ponent al lotului național 
de seniori — 59",2 la 100 m 
liber juniori ; Adrian Hor
vath, campion național 
balcanic, component al 
tului olimpie ■— 1*05“ la 
m spate juniori și alții.

I

I

VARȘOVIA (Agerpres). — 
Proba de scrimă din cadrul 
concursului internațional de 
pentatlon modern de la Var
șovia a fost cîștigat'ă de polo
nezul Peciak —1116 puncte. 
In clasamentul pe echipe,
după 2 probe, conduce se
lecționata Bulgariei cu 5 772 
puncte, urmată de 
A — 5 667 puncte. 
României se află pe 
cu 5 221 puncte.

Polonia 
Echipa 
locul 5

A luat ființă cercul turistic

Amicii Parîngului44
Materializlnd o activitate 

turistică susținută, existentă 
de mai mulți ani, prin efectua
rea a numeroase excursii, la 
Întreprinderea de utilaj mi
nier Petroșani a luat ființă 
cercul turistic „Amicii Pa
rîngului". Data constituirii : 
6 iulie 1973.

Simbolizînd prin den mu
re „amplasamentul" ideal 
față de Masivul Paring, pe 
care îl vedem zilnic toți cei 
ce locuim la poalele lui, a- 
micii cercului sînt, de fapt, 
prietenii tuturor munților și 
ai frumuseților întregii țări, 
titulatura nefăcînd altceva 
decît să sublinieze un speci 
fie local și o frecvență firesc 
mai mare a excursiilor spre 
acest masiv, el însuși mai pi
toresc și mai atractiv decît 
alți munți din țara noastră.

Desfășurată într ip ambian
ță entuziasmantă, simboli
zînd chiar din start atmos
fera ce cu siguranță va ca
racteriza acțiunile sale, șe 
dința festivă de constituire 
a noului cerc — primul de 
acest gen în orașul Petroșani 
—’ a însemnat o reușită to
tală. In prezența organelor de 
pai tid, sindicat și de tineret, 
a numeroși salariați iubitori 
ai drumeției, au toșt prezenta
te planul de acțiuni pe în
treg anul 1973 și regulamen
tul de funcționare, un adevă
rat ghid al membrilor săi în 
activitatea abia începută.

Din primele momente ale 
existenței sale, cercul „Amicii 
Parîngului" s-a remarcat prin 
operativitate și dinamism. 
Chiar a doua zi după înfi
ințare, s-a organizat prima ex-

cursie în Masivul Retezat. 
In registrul de evidență al 
membrilor săi, figurează pen
tru început, peste 40 de nu
me, dar numărul acestora es-. 
te în plină creștere. Este sem
nificativ faptul că, simboli
zând parcă această particula
ritate a turismului ca sport 
al tuturor vîrstelor, printre 
cei mai grăbiți membri ai 
tânărului cerc, găsim mulți 
tineri dar și veterani ai dru
meției, întineriți parcă peste 
noapte.

Am răsfoit pentru dum
neavoastră filele regulamen
tului de funcționare și ale 
planului de acțiuni pe anul 
1973, scrise cu evidentă grijă 
și difuzate nu mai puțin a- 
tent membrilor cercului, pen
tru a vă convinge că activi
tatea „Amicilor Parîngului" 
se dovedește cît se poate 
plăcută și eficientă. Am 
ținut cu satisfacție, deci, 
noul cerc își propune să 
greneze în activitatea sa
număr cît mai mare de sala- 
riați ai I.U.M.P. sau chiar din 
afara uzinei, plecînd de 
recomandările cuprinse 
Hotărârea Plenarei C.C. 
P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fi 
zice și a sportului potrivit 
căreia turismul trebuie să 
contribuie la formarea unor 
cetățeni sănătoși și eu putere 
de muncă 
său, cercul 
fectuarea 
de sfîrșit 
precum și 
mai lungi, în care se vo: 
zita obiective turistice, 
torice, științifice sau se

de 
re
cii 

an- 
un

la 
în 
a!

în programul 
își propune e- 
multor excursii 

de săptămină, 
a unor circuite 

vi- 
is- 

vor

viziona diferite manifestații 
sportive.

Semnificativă este dorința 
membrilor cercului de a cul
tiva tradițiile pozitive ale dru
meției montane, precum și 
aceea de a ocroti și contri
bui prin opinie la oăstrare.n 
monumentelor naturii, a flo
rei și faunei montane, a avu
tului obștesc.

Se intenționează, de aseme
nea, alcătuirea unei echipe de 
orientare turistică ca și mar
carea unor trasee noi în zona 
nordică a Masivului Paring, 
mai puțin cunoscută de ma
rea masă a turiștilor.

Activitatea „Amicilor Pa
rîngului" va fi completată 
prin organizarea unor expo
ziții fotografice, prin insti
tuirea unui album festiv și 
a ungi gazete de perete. 
Membrii cercului vor purta 
insigna lor deja existentă' la 
sediul cercului, iar cei ma 
merituoși vor fi distinși ci 
diplome, plachete și echipa
ment turistic.

Iată, deci, un prim pas fă
cut în organizarea turismului 
de masă în orașul Petroșani, 
acțiune care, sperăm, va că
păta o frumoasă tradiție pe 
aceste meleaguri atît de pro
pice practicării turismului.

Să urăm, prin intermediul 
dumneavoastră, stimați iubi
tori - ai turismului din Valea 
Jiului, drum bun și viață lun
gă tînărului cerc și — de ce 
nu ? — luînd exemplu, 
înființăm și alte cercuri 
Lupeni, Aninoasa, Uricani, în 
toată Valea, deci !

Aurel DULA

LODZ (Agerpres). — 
Turneul internațional femi
nin de volei de la Lodz s-a 
încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S. — 6 puncte, urmată 
de Japonia — 5 puncte, Po
lonia, Cehoslovacia și Româ
nia — cîte 3 puncte, Cuba — 
1 punct, R.F. Germania — 
zero puncte. Echipa U.R.S.S. 
a învins în meciul decisiv cu 
3-2 selecționata Japoniei. Re
prezentativa României a 
trecut în ultima etapă cu 
echipa Cubei.

în-
3-2

ROMA (Agerpres). 
Invingînd echipa Ungariei 
scorul de 45-43 (28-21), selec
ționata Italiei a cîștigat tur
neul internațional feminin de 
baschet de la Messina. Pe 
locul doi s-a clasat echipa 
R.P. Chineze, care a întrecut, 
în ultima zi a competiției, cu 
scorul de 63-58 (23-28) for
mația României.

Clasamentul final: 1. Italia 
— 10 puncte. R. P. Chineză — 
8 puncte: 3. Iugoslavia 
puncte: 4. România
puncte: 5. Ungaria — 
te: 6. It'alia (tineret) 
puncte. .

cu

• Mariana M. — Lupeni: 
Nu ni se pare deloc... ferici
tă ideea de a renunța la 
sportul grației în favoarea., 
fotbalului, mai ales că în 
Valea Jiului nu prea avem 
echipe feminine de fotbal. 
Dar, mă rog, de gustibus...

La „europenele" de box 
de la Belgrad, au intrat în 
posesia centurilor de campi
oni românii Simion Cuțov 
și Constantin Grufescu. Pro- 
curați-vă nr. 12 al revistei 
„Sport", unde veți găsi mul
te alte amănunte.
• Vasile Szolga — Petri- 

la: Nu sîntem în posesia 
detaliilor pe care ni le ce-

PAGINII
reți în legătură cu F. C. 
hor. Adresați-vă ziarului 
Oradea. In ceea ce-i priveș
te pe Kun și Popovici, zvo
nul, tot ca zvon l-am recep
ționat și noi. Vom
• Marin Roșioru 

trila: Ați aflat dv. 
versitatea Craiova 
pierdut „pe bune" 
natul. Așa o fi 1 L-a pierdut

Bi- 
din

vedea !
— Pe- 

că Uni- 
nu a 

campio-

acasă, în meciul cu Steagul 
roșu Brașov. Un „nul" le era 
suficient ! Acum ați aflat că 
la Craiova vor veni o serie 
de mari „ași" ai fotbalului 
și că ..ll“-le craiovean va fi 
cu adevărat un... Ajax. Noi 
nu știm nimic sigur, pînă 
după apariția comunicatu
lui federației de specialita
te. Să-l așteptăm și să nu ne 
hazardăm în... iluzii ! Ca su
porter al Craiovei 
să-i doriți numai 
succese !...

© Un grup de
ai Jiului, din Lupeni: Am 
sesizat conducerea C.S. Jiul. 
Nu prea aveți dreptate !

e firesc 
și numai

suporteri
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Instantaneu
^ploi'i și ifelieitai'i

...Flori, multe flori. Felicitări sincere, din inimă, rîsete, 
exuberanță juvenilă. Fericire! Obiectivul aparatului de fo
tografiat a surprins, pentru o secundă, momentul prim al ie
șirii de Ia ofițerul stării civile al unei noi familii. O familie de 
sportivi. Cine sînt cei doi tineri fericiți ? Fotbalistul Gheor- 
ghe Mulțescu, căpitanul echipei Jiul, și handbalista Sonia 
Boldura. Asistați de prieteni, de cunoscuți, de membrii fa
miliilor înrudite, cei doi tineri pornesc încrezători 
nouă viață.

...Flori, felicitări, rîsete. Optimism. Cuvintele se 
anevoie. Manifestarea unor sentimente înălțătoare, 
de spirit elevate se rezumă de obicei la... cuvinte puține, la 
gesturi simbolice. „La mulți ani!“, succese în activitatea 
sportivă și profesională, multă fericire în viața conjugală I 
Impresii puternice ce se vor întipări undeva în afundurile 
sufletului, pentru totdeauna... Flori, felicitări sincere, rîse
te. Entuziastă pornire în viață. Să-i urăm și noi — iubitorii 
sportului acestor meleaguri — multă fericire noii familii. 
Și multe, multe succese !

BUDAPESTA (Ager
pres). — La Miskolc s-a des
fășurat proba contracronome- 
tru pe echipe, în cadrul „Cu
pei Prietenia", competiție in
ternațională de ciclism rezer
vată juniorilor. Primul loc a 
fost' ocupat de selecționata 
U.R.S.S. care a realizat pd 
distanța de 80 km timpul de 
1 h 44 ’. Au urmat, în ordine, 
echipele R.D. Germane — 
lh 44’50” și Cehoslovaciei —• 
lh 46’10”). Selecționata Româ
niei s-a clasat pe locul 6 cu 
lh 51’25”.

într-o

înșiră 
stările

VARȘOVIA (Agerpres). — 
La Varșovia a început con
cursul internațional de pen
tatlon modern, la care parti
cipă sportivi din 
România și Polonia, 
probă — călăria — 
cîștigată de Covaci 
nia) — 1098 puncte, 
de Stoianov (Bulgaria) 1070 
puncte, Kawecki (Polonia) — 
1068 punct'e. Clasamentul pe 
echipe: 1. ~
puncte: 2. Polonia 
puncte: 3. Polonia 
juniori) — 3 066 
Bulgaria — 3 062 
Polonia A — 3 044

Bulgaria, 
Prima 

a fost 
(Româ- 

urmat

să
lu

România — 3178 
B — 3132 
(echipa 
puncte: 
puncte: 
puncte.

de
4.
5.

— In piscina din parcul 
sportiv „Dinamo" a luat sfîr- 
șit turneul internațional de 
polo pe apă. In meciul deci
siv echipa României a învins 
cu scorul de 6-5 (1-1, 3-3, 1-0, 
1-1) selecționata Ungariei prin 
punctele marcate de Rus, 
Nastasiu (2), Popescu, Rusu 
și Radu Lazăr. In urma aces
tui succes, selecționată Ro
mâniei s-a clasat pe primul 
loc. Echipa Olandei a dispus 
cu 10-2 de selecționata de 
juniori a României, iar Spa
nia a întrecut cu 7-6 echipa 
Poloniei

In clasamentul final selec
ționata României a totalizat 
8 puncte, fiind urmată de 
Ungaria — 6 puncte și Olan
da 4 puncte.

Pe velodromul Dinamo 
din Capitală s-au încheiat în
trecerile competiției interna
ționale de ciclism 
pentru „Cupa 
Proba de urmărire 
a fost cîștigată de 
ta U.R.S.S. cu 
4’45”-

(juniori) 
Prietenia", 
pe echipe 
selecționa-

timpul de 
’4/10. La viteză .tandem'* 

au cîștigat Kenger Rask (R.D. 
Germană). In afara competi
ției, s-a disputat un turneu 
de viteză cîștigat de Ștefan 
Leibner (România).

TELEX
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Interes larg, convingeri ferme,
atitudine

(Urmate din pag. 1)

temeinice baze a sectorului 
zootehnie. Manifestările de 
adeziune ale oamenilor mun
cii din Valea Jiului au fost 
însoțite de o atitudine pozi
tivă, de înflăcărată angaja
re în activitatea de produc
ție, ilustrînd convingerea 
fermă că pe calea muncii 
creatoare, prin valorificarea 
superioară a potențialului 
uman și tehnic al fiecărui 
colectiv, prin dezvoltarea ac
celerată a întregii economii 
se va ajunge mai devreme la 
o bunăstare ridicată, la un 
nivel de trai superior, la e- 
dificarea unei societăți me
reu mai înfloritoare — obiec
tiv central al construcției so
cialiste în patria noastră.

Pentru a ilustra atitudinea 
pozitivă a miilor de oameni 
ai muncii din Valea Jiului 
există nenumărate exemple. 
Zeci de mineri, șefi de bri
gadă și de schimb, vagone
tari, muncitori de Ia întreți
nere și regie, lucrători din 
parchetele forestiere sau de 
pe șantierele de construcții, 
din ateliere, salariați ai insti
tuțiilor, cu toții au văzut în 
conținutul hotărîrii în primul 
rînd grija partidului pentru 
bunăstarea familiilor. Nu a 
întîrziat să se afirme încă o 
dată atitudinea înaintată a 
oamenilor muncii din muni
cipiul nostru, în dubla lor ca
litate, ca producători dar și 
ca proprietari ai avuției na
ționale, pentru buna gospo
dărire a acesteia, pentru eli
minarea oricăror portițe ale 
risipei. Iată exemple sufici
ent de ilustrative, desprinse 
țn cursul acestor trei zile.

Ea mina Aninoasa, vagone
tarul Vasile Pantelimon, șe
ful de echipă Vasile Slăbuț, 
la mina Lonea minerii Marin 
Macamete, Ilie Matei, 
Gheorghe Borciu, Vasile Boi- 
tan, Florea Felea, Vasile Leo- 
pea, Ia mina Petrila Dumi
tru Banta, maistrul Gheorghe 
Cenaru, minerul Ion Abean, 
Ia mina Dîlja maistrul Ion 
Marcu și mulți alți salariați 
de la exploatările miniere 
din Lupeni, Uricani, Vulcan, 
Paroșeni nu au pregetat 
să-și exprime deschis opini
ile despre justețea acestor 
măsuri. „Sînt întrutotul de 
acord cu ceea ce s-a hotărît 
pentru dezvoltarea bazei zo
otehnice, pentru cointeresa
rea crescătorilor de anima
le, a spus minerul Dumitru 
Banta de la mina Petrila. 
Aceasta va conduce la folo
sirea mai intensivă a supra
fețelor de pășunat". Șeful de 
schimb Gheorghe Alexa, de 
la sectorul II al minei Dîlja, 
a arătat că vede în măsurile 
luate încă un pas pe calea 
îmbunătățirii aprovizionării 
populației cu carne și pro
duse din carne, angajîndu-se 
ca de la locul său de muncă 
să răspundă prin obținerea 
unui plus de producție, prin 
situarea schimbului pe care-1 
conduce în fruntea întrece
rii socialiste. Minerul Teodor 
Negrușa de la sectorul III al 
minei Lonea, s-a angajat să 
învingă toate greutățile ce 
se ivesc la locul său de mun
că, arătînd că deviza brigăzii 
în care lucrează, ca și devi
za tuturor brigăzilor trebuie 
să sune astfel : „Nici o tonă 
sub plan — nici o brigadă 
cu planul nerealizat!" Pre
ocupați de a răspunde îndem
nului adresat de secretarul 
general al partidului cu noi 
fapte de muncă pentru spo
rirea producției, alți mineri 
au făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea operativă a 
condițiilor de lucru. Minerii 
loan Cojocaru și Ion Bacea, 
de la mina Lonea, s-au an
gajat să facă însemnate e-

conomii la prețul de cost, iar 
maistrul miner Nicolae Pri- 
săcaru s-a angajat să contri
buie mai mult Ia prelungirea 
duratei de întrebuințare a 
vagonetelor din circuitul de 
transport. Dovedind un larg 
interes pentru îmbunătăți
rea activității și în alte do
menii ale vieții sociale — cu 
deosebire în comerț —- mi
nerii Mihai Cosma de la mi
na Dîlja, Ștefan Luca, de la 
mina Petrila, și alții, au ară
tat necesitatea întăririi con
trolului în gospodărirea fon
dului de marfă în unitățile 
de desfacere a cărnii. Nu au 
lipsit aprecierile oamenilor 
muncii la faptul că, în adop
tarea măsurilor, s-a avut în 
vedere menținerea unui re
gim deosebit pentru cantine 
Alți salariați ale căror fami
lii se află Ia țară au făcut 
referiri concrete, în discuțiile 
purtate cu ortacii lor, despre 
avantajele reale create ce
lor din sectorul zootehnic, 
avantaje ce se vor răsfrînge 
asupra traiului oamenilor 
muncii de la orașe. „Familia 
mea va obține venituri spo
rite, a spus maistrul Grigore 
Gașpar de la T.C.M.M., va 
putea contracta animalele la 
prețuri avantajoase". „In 
Valea Jiului, a arătat un alt 
muncitor de la T.C.M.M., 
Vasile Chelaru, de la lotul 
Livezeni, există condiții bu
ne pentru dezvoltarea crește
rii animalelor. Va trebui a- 
cordată toată atenția asigură
rii tuturor condițiilor optime 
pentru pășunat, pentru va
lorificarea fînețelor".

Numeroși crescători de a- 
nimale între care Dumitru 
Herțeg de la Cimpa, Marcu 
Popescu din satul Dobrești, 
pensionarul Petru Tirea, din 
Jieț, Gheorghe Barbu, depu
tat, membru al comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar din Uricani, și alții, s-au 
angajat să sporească contrac
tările de animale cu statul.

Pe marginea rațiunii aces
tei măsuri „ce se cerea adop
tată în mod firesc" — după 
cum au caracterizat-o, pe 
scurt, numeroși oameni ai 
muncii, s-au exprimat mul
te păreri, opinii, toate con- 
vergînd spre o singură con
cluzie : oamenii au înțeles-o 
în complexitatea ei, au pă
truns mecanismul ei econo
mic, ajungînd la convingerea 
că, alături de compensațiile 
acordate de stat, preocupări
le lor pentru creșterea pro
ducției și prin aceasta a cîș- 
tigurilor medii realizate vor 
contribui nemijlocit la creș
terea nivelului de trai al oa
menilor muncii,' al familiilor 
acestora. „Stă în puterea 
noastră, s-a desprins drept 
concluzie care a străbătut ca 
un fir roșu opinia colectivă, 
exprimată pe marginea a- 
eestor măsuri, ca prin mobi
lizarea forțelor noastre, prin 
creșterea producției și pro
ductivității muncii, ridicarea 
calității produselor, reduce
rea prețului de cost, să do- 
bîndim noi succese pe calea 
bunăstării materiale".

Recenta hotărîre a declan
șat deci, un nou prilej al a- 
firmării atitudinii pozitive a 
oamenilor muncii, al înțele
gerii profunde a principiilor 
clarvăzătoare ale politicii 
partidului nostru. Ca și 
întreaga țară, colectivele 
muncă din Valea Jiului, 

• lariații, oamenii aflați
vîrsta pensionării, casnicele 
și gospodinele își manifestă 
înalta conștiință civică con
tribuind la transpunerea în 
fapt a fiecărei măsuri adop
tate de partid, pentru împli
nirea intereselor comune ale 
individului și societății, pen
tru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te.

în 
de 
sa
la

I

al marii armatesub

revoluționare internaționale
se a- 

va- 
a-

sau carting 
cîl'eva posibilități 

îndrăgite de copii, 
și drumețiile își 
în continuare un

Partidul Comunist Rumân
copiii petrec zile fericitePremisă a unei tot mai

maistru
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animaliere
Scrisoare din Costinești
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bune aprovizionări

pe piață..."

Pe Ion Busicescu, 
minier principal și pe Constan
tin Anqelescu, miner șef de bri
gadă, i-am întîlnit în sala de 
apel a minei Uricani. Discutau 
pe larg înaintea intrării în șut, 
prevederile hotărîrii recent a- 
doptate de conducerea 
partid și de stat în 
dezvoltării zootehniei.

„Sînt aproape 20 de 
cînd lucrez la mina 
îmi spuse loan Busicescu, 
știu că întotdeauna una 
problemele care i-a ocupat pe 
mineri a fost aceea de a se a- 
limenta corespunzător efortu
rilor mari pe care le reclamă 
munca din subteran. Cu toții ne 
dăm seama că aprovizionarea 
a fost bună, orice deficiențe 
intervenite fiind rezolvate cu 
operativitate. Consider că no
ua hotărîre se înscrie în ca
drul acelorași preocupări de a- 
provizionare cît mai corespun
zătoare șl mai diversificată a 
populației".

Constantin Angelescu ne-a 
împărtășit aceeași părere. Co
pilăria și-a petrecut-o la țară 
și. după cum ne mărturisea 
„știu cîtă muncă e necesară

penlru creșterea unui animal". 
A chibzuit cu aceeași lucidita
te, cu care 
bul pe care 
acționînd zi 
hotărîrii și, 
re 20 de ani 
nerit la Uricani au reprezentat 
o bogată experiență, apreciea- 
ză că măsurile adoptate sînt 
juste, binevenite.

„Sînt convins că nu va tre
ce mult timp și noile reglemen
tări își vor arăta rodul în sa
tisfacerea populației cu produ
sele de carne. Constat că și a- 
ceastă hotărîre a conducerii de 
partid și de stat vădește grija 
permanentă pentru dezvoltarea 
viitoare a țării noastre".

Am redat opiniile a doi sa- 
lariați ai minei Uricani. Cele 
declarate de comuniștii Ion 
Busicescu și Constantin Ange
lescu se identifică cu gînduri- 

' le și simțămintele tuturor tova" 
rășilor lor de muncă, care 
și-au exprimat hotărîrea de a-și 
dovedi adeziunea fată de grija 
constantă de ridicare a nive
lului dq trai pe care o dove
dește partidul, prin noi suc
cese în muncă.

B. MIHAI

Jurnal de vacanță

„Noi, copiii 
lui, aflați în 
rească de la 
însoritul litoral al Mării Ne
gre. ne simțim foarte bine 
în aceste minunate^ condiții 
create pentru vacănțe de 
neuitat" Astfel de 
cuprind zeci de 
trimise de copii 
siliul municipal 
zației pionierilor, 
de elevii Oliver 
urica Severineanu, 
Dorobanțu sau 
Naghi. In cuvinte simple și 
calde, așternute cu grijă pe 
hîrtie, este cuprins un 
profund sentiment de recu
noștință pentru felul în ca
re partidul și statul se în
grijește de tînara generație. 
Jocurile pionierești sau 
sportive. un program bogat 
în activități cultural-artisti- 
ce, soarele întăritor și o su
praveghere suplă și înțele
gătoare sînt elementele con
stitutive ale perioadei din 
vacanța petrecută la Năvo
dari sau Costinești.

„Ne aflăm acum în mun
ții Dobrogei și ne gîndim 
la Valea Jiului" — scriu 
pionierii din tabăra de la 
Măcin. Vacanța îi apropie 
pe copii, prin tabere, excur
sii și drumeții, de realități
le noastre socialiste, contri
buie la cunoașterea recipro
că și la autocunoaștere. Pe 
litoral sau în tabere turisti
ce, vacanța elevilor din Va-

de 
mesaje 

ilustrate 
către Con- 
al organi- 

semnate 
Bella, A- 

Florina 
Elisabeta

lea Jiului se desfășoară sub 
semnul copilăriei fericite, 
prin jocuri și bună dispozi
ție în aer curat ori 
soarele dogoritor.

Pentru școlarii care 
flă în localități, zilele 
canței nu sînt mai puțin 
tractive. Cluburi ale elevi
lor (cum este, de pildă, cel 
de la Casa pionierilor din 
Vulcan) le oferă mult'e po
sibilități de petrecere plăcu
tă și utilă a timpului liber. 
Cercuri de învățare a îhotu- 
lui, concursuri de tenis, șah, 
fotbal, volei 
sînt doar 
oferite și 
Excursiile 
păstrează 
loc fruntaș în ordinea 
ferințelor.

Vacanța de vară nu 
o ruptură în influența 
Iii care adoptă acum metode 
adecvate etapei pentru a 
continua procesul instructiv- 
educativ. In excursii, dru
meții, tabere sau la clubu
rile vacanței se fixează cu
noștințe în cadrul diferite
lor jocuri și se dezvoltă spi
ritul colectiv, se face o e- 
ducație multilaterală. Toate 
aceste elemente se unesc în 
ansamblul vacanței, din care 
sînt transmise vești fru
moase, care și în continua
re se anunță a fi la fel de 
bogată în posibilități de o- 
dihnă activă oferite miilor 
de elevi din Valea Jiului.

A

In Editura politică a apărut:

...Sînt distribuitoare 
secția sculărie Ia Fabrica 
stîlpi hidraulici Vulcan. 
5 ani lucrez acolo. Avem 
colectiv bun, tînăr și ne
țelegem de minune. Am 30 
de ani și trei copii. Cel mai 
mare nu are decît 9 ani. Și 
soțul meu lucrează tot Ia 
F.S.H. Ne înțelegem bine. 
Cîștigăm în suficientă măsu
ră ca să ne asigurăm un trai 
îndestulat, să ne putem creș
te copiii în spiritul respec
tului față de muncă, față de 
viața noastră de azi, față de 
cel ce ne poartă grija încon
tinuu — partidul. Nu am 
avut timp să citesc ziarul, dar 
am ascultat toate comunica
tele de la radio. Ce-aș vrea 
să spun ? Nouă, repet ne a- 
jung banii. Știm și să-i chib
zuim. Sînt ai noștri, sînt bani 
munciți și înțelegem să-î uti
lizăm în folosul întregii fa
milii. Ce am înțeles eu din 
recenta Hotărîre a partidului 
privind majorarea prețurilor

la unele produse de carne ? 
Doar atît că s-a scumpit car
nea ? Nu. S-au scumpit une
le produse, dar s-au ieftinit 
altele... Există echilibru în 
tot ceea ce s-a făcut. Și apoi, 
ni se vor majora salariile. Și 
alocația pentru copii va pri
mi un spor. Se compensează, 
deci. Mi-am dat seama că 
măsura luată e foarte bună, 
în primul rînd pentru că cei 
ce furnizează statului car
nea, producătorii de la țară, 
vor fi determinați acum să-și 
ofere cu mai multă dărnicie 
produsele la contractări. Și, 
ce înseamnă acest lucru ? în
seamnă mult. Înseamnă că 
de acum înainte vom avea 
pe piață, în magazinele alik 
mentare, din ce în ce mai 
multe produse animaliere. 
Asta e printipalul... Cel pu
țin, așa văd eu lucrurile.'

Elisabeta MAXIMCIUC, 
muncitoare Ia Fabrica 

de stîlpi hidraulici Vulcan

Dragă redacție,
In ziua de 1 iulie, patruzeci 

de pionieri din municipiul Pe
troșani, au venit'în tabăra in
ternațională de pionieri din 
Costinești. încă de la sosire 
am fost primiți cu multă căl
dură și ospitalitate. Zilele ur
mătoare le-am petrecut pe 
plaja Mării Negre, în diferite 
acțiuni pionierești și în dru
meții. La serbarea festivă de 
deschidere a taberei, noi, 
cei din Petroșani, am prezen
tat un program artistic care 
s-a bucurat de un succes de
osebit.

Alături de pionierii din ju
dețul nostru, aici își petrec 
vacanța și copii suedezi și 
bucureșteni cu care am legat 
strînse prietenii. Intr-o după 
masă, am fost vizitați de pi
onierii ansamblului Liiwme- 
ridge din Oslo (Norvegia) cu 
care, de asemenea, ne-am îm
prietenit și am făcut schim
buri de inșigne și vederi.

Timpul trece ca fulgerul și

noi va trebui să ne întoar
cem. Dar frumoasele amintiri 
care ne vor rămîne din tabă
ră vor avea un loc trainic în 
amintirea noastră.

Transmitem, în încheiere, 
părinților, profesorilor și tu
turor locuitorilor Văii Jiului 
un fierbinte „Salut voios de 
pionier" !

Carmen 1LUNA
cl. a Vil-a A, Școala 

generală nr. 1 Petroșani
A
In tabere

Un grup iormat din 150 de 
pionieri au plecat, duminică 
seara, în tabăra de 
Năvodari unde își 
ce 14 zile. Ei sînt 
14 cadre didactice 
Iile din municipiu.

In aceeași zi, s-au înapoiat 
cei 53 de copii care au luat 
parte la tabăra județeană de 
odihnă de la Vața.

vară de la 
vor petre- 
insoțiți de 
de la șco-

Lucrarea, precedată de un căpitol introductiv incluzind 
documente programatice ale Partidului Comunist Român cu pri
vire la politica de întărire a solidarității internaționaliste cu parti
dele comuniste și muncitorești, cu celelalte forțe revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste, reunește un mare număr de docu- 

t mente care evidențiază ampla activitate internaționalistă o 
Partidului Comunist Român în perioada iulie 1965 - martie 1973.

Structurată în două părți : I „Legături frățești, relații active, 
colaborare rodnică" și II „in spiritul solidarității internaționaliste", 
prima parte evidențiază relațiile bilaterale, iar a doua — prezen
ța P.C.R. la diferite manifestări internaționale (consfătuiri, dez
bateri teoretice, reuniuni și simpozioane etc,).

La această intensă și permanentă activitate a Partidului 
Comunist Român, concretizată în relații cu 152 de partide co
muniste și muncitorești, cu fronturi de eliberare și forțe demo
cratice din 102 țări, desfășurată în spirit creator, 
contribuție de excepțională însemnătate a adus și aduce în mod 
neobosit secretarul general al partidului, tovarășul Nicolâe 
Ceaușescu.

■ Io. conținut volumele reprezintă o expresie
elocventă a faptului că Partidul Comunist Român își îndeplinește 
cu cinste rolul de detașament activ al uriașului front antiimperia- 
list, militînd cu consecvență pentru triumful ideilor comunismului 
în lume, pentru democrație și progres social.

Mice publicitate
S-a găsit un ceas de mină la restaurantul „Mignon". 

Păgubașul să se prezinte Ia administrația ziarului.
V1ND Wartburg. Petroșani, Republicii, 135.

• Maria Manea, Vulcan, Aleea Viitoru
lui, nr. 3, bloc 15, ap. 20 : Transmitem mai 
departe, celor în drept să vă rezolve 
„cauza", dorința dv.: „Nu avem apă cal
dă. Nu-i adevărat, cum i-a răspuns 
E.G.L.-ul unui cititor din blocul nr. 13, că 
instalația i-ar fi defectă. Doar nu toate 
instalațiile a 18 locatari sînt defecte ! Nu 
„răspunsuri-povești" așteptăm noi, să fim 
clari, ci... apă caldă. Apă caldă, conform 
orarului, de trei ori pe săptămînă I".

• Un grup de locatari din blocurile nr. 
42 și 44, str. Funicularului — Petroșani ne 
semnalează faptul că instalațiile sanitare 
ale blocurilor respective sînt deteriorate 
în ultimul grad. E clar, repararea acestora 
e de stringentă actualitate. Nimănui nu-i 
este îngăduit să se joace cu sănătatea oa
menilor !

• Un grup de locatari de pe strada 9 
Mai din Petroșani își exprimă nemulțu
mirea pentru faptul că o baltă de durată 
și pîrîul de ape reziduale din apropierea 
arterei lor, nu sînt văzute de nimeni, spre a 
fi asanate. Chiar I Nimeni nu vede acele 
surse de răspîndire a microbilor ?

• Sandu Huhu, Vulcan : Și totuși, încă 
nu se poate spune că „treburile merg ex
celent" la cantina minei Paroșeni, cum 
afirmați dv. Nu de altceva dar, în acest 
caz, salariații cantinei n-ar mai tinde spre

tM fală
mai bine, spre perfecțiune, ceea ce nu e 
prea... bine !

• Ștefan Kertesz, Vulcan : Cînd va de
veni „visul" realitate, în ce privește gră-

. dina de vară a restaurantului „Perla" nu 
știm nici noi. Probabil, la... anul I

• Anonimă, Petroșani : Sînt de vină și 
oamenii, cei ce nu înțeleg că o ..alimenta
ră" nu-i local de alimentație publică unde 
se poate consuma alcool. ..Personalul uni
tății nr. 2 din str. Aurel Vlaicu nu' admite 
— și bine face — să se bea în rpagazin, 
dar oamenii își fac de cap, în fața ma
gazinului, sparg sticlele, le aruncă după 
trecători". Dacă-i așa, organele de ordine 
sînt datoare să intervină !

Adunările generale ale oamenilor muncii
(Urmare din pag. 1)

re ale producției, față de 
onorarea practică a acestora, 
prilej de generalizare a nou
lui și mai ales a inițiativelor 
apărute în rîndul brigăzilor 
de mineri și din cadrul altor 
ramuri.

Materialele prezentate și 
dezbaterile vor analiza mo
dul cum s-a desfășurat' între
cerea socialistă și se va acor
da titlul de evidențiat în în
trecere pe semestrul I echi
pelor. brigăzilor, secțiilor, 
sectoarelor, loturilor și șanti
erelor care ■ au obținut' cele 
mai bune rezultate în reali
zarea planului și angajamen
telor și care îndeplinesc cri
teriile prevăzute în .instruc
țiunile de aplicare a hotărî- 
rilor Plenarei C.C. al U.G.S.R. 
din 6-7 ianuarie 1972.

Actualele adunări generale 
sînt chemate să analizeze și 
să stabilească cu toată respon
sabilitatea măsurne necesare 
recuperării rămînerilor în ur
mă la producția de cărbune, la 
unele obiective de investiții și 
sortimente.

După cum e și firesc, nive
lul indicatorilor economico- 
financiari și tehnici trebuie 
să constituie obiectivul central 
al dezbaterilor. In acest con
text productivitatea muncii și 
posibilitatea de creștere a ei se 
cuvine a fi amplu dezbătută 
de către fiecare adunare ge
nerală din sector, șantier, uni
tate. Trebuie să prilejuiască o 
analiză exigentă cauzele care

au determinat rămînerile în 
urmă la acest indicator, și a- 
nume : E. M. Lupeni a rămas 
sub plan cu 163 kg/post, E. M. 
Uricani cu 96 kg, E. M. Vulcan 
cu 68 kg, Aninoasa cu 39 kg, 
E. M. Dîlja cu 38 kg/post, iar 
la grupul II acest indicator a 
fost realizat doar în proporție 
de 83, 88 la sută.

Trebuie analizat și faptul că 
pe cele 6 luni sarcina de tăie
re și încărcare mecanică a fost 
realizată numai în proporție 
de 52,8 la sută, tăierea meca
nică în abataje, la frontale de 
86 la sută, iar 
Dîlja, Petrila, Lupeni acești 
indicatori 
C.C.P.

Un alt 
buie să i 
tanță deosebită este calitatea 
producției, a lucrărilor și a 
reparațiilor curente. Se cer a 
fi dezvăluite deschis, cauzele 
care au făcut ca la minele Lo
nea, Petrila, Aninoasa, Uricani 
și Eupeni conținutul de cenu
șă să fie depășit la cărbunele 
brut extras, fapt care a con
tribuit ca pe bazin să se înre
gistreze o depășire de 1,4 
puncte.

Indeplinindu-și rolul de mij
loc de educare, de ridicare a 
conștiinței și responsabilită
ții salariaților, adunările gene
rale la toate minele trebuie să 
facă răspunzător pe fiecare 
membru al colectivului pen
tru propria sa activitate. Pe 
această linie în cadrul adună
rilor generale vor trebui com
bătute cu toată hotărîrea ac-

la Aninoasa,

sînt sub media pe

indicator căruia tre
se acorde o impor-

tele de indisciplină care se 
mai manifestă la unii salariați 
și chiar cadre de conducere. 
In spiritul cerințelor etapei 
actuale, colectivele de •ondu- 
cere, organele' și organizațiile 
sindicale trebuie să vină în 
fața salariaților cu cauzele 
care au făcut ca coeficientul 
de prezență la serviciu și in
dicele de utilizare a timpului 
de lucru să fie foarte scăzut 
(de exemplu la Lupeni — 89.6 
la sută, Ia Uricani — 89,7 la 
sută, la Petrila, Dîlja, Aninoa
sa la nivelul 90 la sută).

Materialele prezentate tre
buie să informeze adunarea 
despre modul în care conduce
rea unității și organul sindical 
au folosit prevederile Decretu
lui 453, măsurile adoptate de 
comitetul județean și comite
tul municipal de partid, cele
lalte acte legislative referitoa
re la atragerea și utilizarea 
forței de muncă, aplicarea De
cretului 162 etc.

Comitetele oamenilor mun
cii, cadrele de conducere și or
ganizațiile sindicale au obli
gația de a informa salariații 
despre realitățile din unități, 
sectoare, schimburi, să fie pre
zentate în mod critic cauzele 
care au generat neajunsuri și 
s-au răsfrînt în mod negativ 
asupra rezultatelor economice. 
In perioada supusă analizei la 
unele unități au avut loc aba
teri de la normele de tehnica 
securității soldate cu acciden
te tehnice și umane, s-au pro
dus avarii care au imobilizat 
unele capacități de producție. 
Față de aceste aspecte adună-

rile trebuie să stabilească mă
suri spre a fi preîntâmpinate 
în viitor.

La șantierele de construc- 
. ții un loc. important în cadrul 

dezbaterilor va fi rezervat lu
crărilor de investiții, punerii 
în funcție a obiectivelor la 
termenele stabilite. Conduceri
le șantierelor au obligația dc 
a prezenta salariaților măsuri
le ce se vor lua pentru extin
derea în continuare a acordu
lui global, a schimburilor II și 
III, măsurile de recuperare a 
rămînerilor în urmă pe obiec
tive și pregătirea frontului de 
lucru pentru 1974.

Peste tot, în întreprinderi și 
șantiere, analizele vor fi pă
trunse de spirit gospodăresc 
urmărindu-se căile de reducere 
a consumurilor specifice, deoa
rece în acest an la unitățile 
miniere, . construcții, organiza
țiile comerciale s-au înregis
trat mari depășiri la prețul de 
cost. Pe această linie raporto
rii vor informa salariații asu
pra modului cum au folosit 
legislația în vederea cointere
sării materiale în buna gospo
dărire și reducerea consumu
rilor de materiale, precum 
măsurile ce vor fi luate 
continuare.

In unitățile comerciale
prestatoare de servicii pentru 
populație se va analiza modul 
cum s-au realizat măsurile 
luate după vizita conducerii 
de partid și de stat în Valea 
Jiului pe linia aprovizionării 
populației si îmbunătățirea

Și 
în

și

calitativă a produselor desti
nate consumului.

Reușita adunărilor trebuie 
asigurată prin pregătirea și 
organizarea lor temeinică și 
din timp de către comitetele 
sindicatelor și conducerile co
lective, in care scop se impu
ne să fie atrase cadre cu ex
periență și muncitori fruntași.

Se cere avut în vedere faptul 
că pregătirea producției pentru 
1974 are loc la începutul se
mestrului II, semestru în care 
sînt de îndeplinit sarcini și 
angajamente superioare celor 
din primul semestru. Să asi
gurăm deci, cîmp larg mani
festării largi a democrației so
cialiste. spiritului dc inițiati
vă. exprimării propunerilor 
oamenilor pentru îmbunătăți
rea activității economice și 
sociale.

Este foarte important pen
tru organizatori și salariați ca 
în adunări să se evidențieze 
soluționarea propunerilor fă
cute la adunarea precedentă și 
pe parcursul perioadei, iar în 
adunările grupelor sindicale 
din luna august și septembrie 
a. c. să fie informați salariații 
despre măsurile ce se vor lua 
pentru rezolvarea propuneri
lor făcute 
nări.

Climatul 
exigență în 
șura adunările 
trebuie să exprime hotărîrea 
fermă a oamenilor muncii din 
municipiul nostru de a nv pre
cupeți nici un efort pentru 
realizarea sarcinilor ce le re
vin din hotărîrile de partid și 
de stat, răspunzînd astfel gri
jii deosebite ce o poartă con
ducerea de partid pentru locu
itorii Văii Jiului.

în actualele adu

de răspundere si 
care se vor desfă- 

salariaților

Regionala de Căi Ferate
TIMISOARA

anunța examen de admitere

pentru cursul postliceal 
de mecanici ajutori locomotivă

cu durata de 6 luni, în ziua de 4 august 
1973, la Grupul școlar de calificare C.F.R. 
Timișoara, strada C. Radulescu, nr. 1.

Se primesc absolvenți ai liceului de cul
tură generală sau ai liceului industrial cu 
specialitatea mecanică sau eletromeca- 
nică, în vîrstă de 18—38 ani, cu domici
liul la maximum 60 km de depourile de 
locomotive Timișoara, Arad, Caransebeș, 
Simeria și Remizele Oravița și Petroșani, 
unde se fac și înscrierile în baza urmă
toarelor acte :

BiMlWELE
Iumăr!

certificat de naștere original și copie 

actul de studii original și copie 

adeverință de sănătate eliberată de 
circumscripția medicală de care a- 
parține

— certificat cazier (judiciar.
Examenul de admitere va consta din o 

probă scrisă și orală la matematică și fizică.
Informații suplimentare se pot primi la 

depourile C.F.R. precum și la Grupul șco
lar C. F. R. Timișoara telefon 2 13 01 sau 
1 49 50 interior 779 sau 305.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R. S. F. Iugoslavia

(Urmare din pag. 1)

„Podgorka", care, flancată de 
două vedete rapide, se în
dreaptă spre Brioni.

La debarcaderul din Brio
ni, în intîmpinarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu și 
a persoanelor care-1 însoțesc 
pe conducătorul partidului și 
statului nostru au venit to
varășul Iosip Broz Tito, îm
preună cu tovarășa lovanka 
Broz, și tovarășii lure Bilici, 
membru al • Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I., A- 
leksandar Sokoraț, șeful Ca
binetului președintelui Repu
blicii, și alte persoane ofici
ale iugoslave.

La coborîrea de pe navă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito își string 
mina cu căldură, se îmbrăți
șează. Cei doi șefi de stat au 
trecut apoi în revistă garda 
de onoare aliniată la debar
cader, după care, într-o mași
nă deschisă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși la 
reședința ce Ie-a fost rezer
vată pe timpul șederii la 
Brioni.

BRIONI 15 — Corespon
dentul Agerpres, Simion 
Morcovescu, transmite : Du
minică după-amiază, la Vila 
Alba, de la Brioni, au început 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tova
rășul losip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Din partea română la con
vorbiri au participat tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al P.C.R., Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele păr
ții române în Comisia mixtă 
de colaborare economică,

încheierea convorbirilor oficiale
BRIONI 16 — Luni la ă- 

miază, pe irtsulâ Vartga a'u 
luat sfîrșit convorbirile din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist' Ro
mân. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
losip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia. convorbiri începute 
duminică la Vila Albă.

La convorbiri au participat 
din partea română tovarășii 
Ion Gheorghe ■ Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de co
laborare economică, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., George : Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Va
sile Șandru, ambasadorul Ro
mâniei în Iugoslavia, și 
Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat.

Din partea iugoslavă, au 
participat Stane Dolanț, se
cretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.L, Gemal Bie- 
dici, președintele .Consiliului 
Executiv Federal. Iure Bilici, 
membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.l., Mi
loș Minici, vicepreședinte al 
Consliului Executiv Federal

Plecarea
BRIONI 16 — Corespon

dentul Agerpres, Simion 
Morcovescu, transmite : Luni 
după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
încheiat vizita de prietenie de 
două zile efectuată la invita
ția tovarășului losip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Aceeași atmosferă cordială, 
prietenească de la sosire a 
dominat și la plecarea înal- 
ților oaspeți români. La de
barcaderul din Brioni, împo
dobit cu drapele de stat a- 
le României și Iugoslaviei, 
unde era aliniată o companie 
a marinei militare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost con
duși de tovarășul losip Broz 
Tito cu soția lovanka Broz. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito trec în re
vistă compania de onoare. 

Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. George Ma- 
covescu, membru al C.C. al 
P.C.R.: ministrul afacerilor 
externe, Vasile Șandru, am
basadorul României în Iugo
slavia. și Constantin Mitea, 
membru al. C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Din partea iugoslavă au 
participat Stane Dolanț. se
cretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului U.Cd.. Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal, lure Bilici, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.L, Miloș 
Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afa
cerile externe, Milka Planinț, 
președintele C.C. al U.C. din 
Croația, Tihomir Vlaskalici, 
președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului Exe
cutiv Federal; președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă de coloborare econo
mică, Raif Dizdarevici. ad
junct al secretarului federal 
pentru afacerile externe, Ig- 
naț Golob, șeful Secției pen
tru relațiile internaționale a 
Prezidiului U.C.L, Iso Nje
govan, ambasadorul Iugo
slaviei în România, Aleksan
dar Sokoranț, șeful cabine
tului președintelui republicii, 
și Miloș Melovski, consilier 
al președintelui republicii 
pentru probleme de politică 
externă. Cei doi conducători 
de' partid și ’ de stat s-au in
format reciproc asupra mer
sului construcției socialise 
din țările lor. A fost exami
nat stadiul relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, . dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din 
iugoslavia, subliniindu-se cu 
satisfacție evoluția continuu 
ascendentă a acestora. A fost 
exprimată dorința comună de 
a acționa pentru extinderea 
în continuare, — pe multiple 
planuri —. a acestor relații, 
în interesul reciproc al po
poarelor celor două țări, al 
cauzei păcii și socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate tovă
rășească.

secretai- federal pentru afșeg- 
rue ^externe,"' Milka Planinț, 
președintele C.C. ăl U.C. din 
Croația, Tihomir Vlaskalici, 
președintele C.C. al U.C. din 
Serbia, Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare economi
că, Raif Dizdarevici, adjunct 
al secretarului federal pen
tru afacerile externe, Ignaț 
Golob. șeful Secției pentru 
relațiile internaționale a pre
zidiului U.C.L, Iso Njegovan. 
ambasadorul Iugoslaviei în 
România. Aleksandar Soko
raț,* șeful cabinetului pre
ședintelui republicii, și Mi
loș Melovski, consilier al 
președintelui republicii pen
tru probleme de politică ex
ternă.

In ultima parte a convor
birilor s-a făcut un schimb de 
păreri în legătură cu evoluția 
situației internaționale actua
le. A fost exprimată dorința 
comună a Republicii Socialis
te România iși’ a Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia de a acționa în conti
nuare pentru a-și aduce con
tribuția, alături de celelalte 
țări iubitoare de pace ’ din 
întreaga lume, la soluționarea 
problemelor ce preocupă o- 
niehirea contemporană, la re
alizarea unui climat trainic 
de. colaborare, securitate și 
pace în lume. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o . atmos
feră de prietenie și cordiali
tate,. de înțelegere și stimă re
ciprocă.

*
La' amiază, tovarășul losip 

Broz Tito cu soția, lovanka 
Broz. au oferit un prinz în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și • a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

din Brioni
Înainte de îmbarcarea pe nava 
«Podgorka",.-cu care se că
lătorește pin| la Pola, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și losip 
Broz Tito își string cu căldu
ră mina, ?e îmbrățișează. Pre
ședintele Tito își ia apoi ră
mas bun de la ceilalți oas
peți români.

Pînă la aeroportul din Pola 
oaspeții români sint conduși 
de Stane Dolanț, Gemal Bie- 
dici, lure Bilici, Miloș Minici, 
Milka Planinț, Tihomir Vlas
kalici, Dușan Gligorievici. al
te oficialități iugoslave.

Pe aeroport, împodobit' cu 
drapelele de stat român și 
iugoslav, fanfara militară in
tonează imnurile de stat ale 
celor două țări. In semn de 
salut, se trag s,alve de tun. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Stane Do
lanț, trece în revistă com
pania de opoare aliniată pe 
aeroport. Șeful statului ro
mân își ia apoi rămas bun de 
la persoanele oficiale iugosla
ve care l-au condus , la pleca
re.

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Roman, președinte
le Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită de 
prietenie în Iugoslavia, în zi
lele de 15 și 16 iulie 1973, la 
invitația tovarășului losip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniu
nii . Comuniștilor din Iugosla
via.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Brpz Tito au purtat 
convorbiri la Brioni, în cadrul 
cărora au făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvolta
rea relațiilor de prietenie in
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, între 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, precum și în legătu
ră cu problemele internațio
nale actuale. Ei s-au informat 
reciproc asupra dezvoltării so
cialiste a celop două țări și a 
activității lor pe plan interna
țional.

La convorbiri au participat 
din partea română : Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, mem
bru ăl Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române în 
Comisia mixtă de colaborare 
economică. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Șan
dru, ambasadorul României în 
Iugoslavia, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui Consi
liului de Stat.

Din partea iugoslavă : Stane 
Dolanț, secretarul Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.L, 
Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, 
Iure Bilici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului 
U.C.L, Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pen
tru afacerile externe, Milka 
Planinț, președintele C.C. al 
U. C. din Croația, Tihomir 
Vlaskalici, președintele C. C. 
al U.‘ C. din Serbia, Dușan 
Gligorievici, membru al Co
mitetului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă de colabora
re economică, Raif Dizdare
vici, adjunct al secretarului 
federal pentru afacerile exter
ne, Ignaț Golob, șeful Secției 
pentru relațiile internaționale 
a Prezidiului U.C.L, Iso 
Njegovan, ambasadorul lugo- •
slaviei în România, Aleksanuar 
Sokoraț, șeful cabinetului pre
ședintelui republicii, Miloș 
Melovski, consilier al pre
ședintelui republicii pentru 
probleme de politică externă.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și losip Broz Tito au consta
tat cu satisfacție că in perioa
da care a trecut de la ultima 
lor intîlnire la Porțile de Fier, 
din mai 1972, s-a înregistrat 
o- dezvoltare multilaterală a 
colaborării, pe bazele deja a- 
firmate ale egalității in drep

■ ■ •

MARȚI, 17 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Țara sălbatecă ; Re
publica : Fugi ca să t'e
prindă ; PETRILA : Săgea
ta căpitanului Ion ; LONEA 
— Minerul : Marea evada
re : VULCAN: Fuga ; LU- 
PEN1 — Cultural : Tecum- 
sech ; Muncitoresc: Explo
zia.

5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Melodii In zori de zi ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul: 
6,00—8.08 Radioprbgramul
dimineții ; 8.08 Matineu mu

turi și avantajului reciproc, cu 
respectarea mutuală a specifi
cului cailor de construire a 
socialismului și a puzipei in
ternaționale a fiecăreia din 
cele doua țări.

Ei au suuuniat importanța 
masurilor întreprinse și a în
țelegerilor realizate cu privi
re ia colaborarea economica 
de perspectivă, dezvoltarea co
operării și a . altor forme de 
colaborare in producție, a 
protocolului adițional de 
schimburi de mări uri pe anii 
1973—1975, care contribuie la 
dezvoltarea de ansamblu, sta
bila a relațiilor economice,

Apreciind importanța nume
roaselor intîlniri între repre
zentanții celor două țări, ca 
o contribuție la intensificarea 
colaborării, cei doi președinți 
au evidențiat în mod deosebit 
rezultatele întîlnirii președin
ților guvernelor celor două 
țări, Ion Gheorghe Maurer și 
Gemal Biedici, din septembrie 
1972. Ei au evidențiat utilita
tea continuării . practicii con
tact. lor directe ale reprezen
tanților celor două țări, la toa
te nivelele.

Cele două părți au constatat 
că există posibilități și dorin
ța comună de a lărgi și îmbo
găți colaborarea româno-iugo
slavă, pe baza interesului re
ciproc. "n domeniile politic, e- 
conomic, tehnico-științific, al 
micului trafic de frontieră, 
culturii, învățămîntului și in
formațiilor. In acest scop, au 
subliniat necesitatea extinde
rii legăturilor directe între 
instituții’» si organizațiile din 
ce’e două țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Tosio B-o’ Tito au apreciat. 
Dozitiv nrocesul de destindere 
a încordării internaționale și 
de rezolvare a problemelor 
litigioase pe calea tratativelor 
și înțelegerii, afirmarea tot 
mai puternică a politicii de 
coexistență pașnică, de cola
borare egală în drepturi și au 
evidențiat, ca un fapt încura
jator, că în aceste procese se 
includ ca un factor activ, un 
număr tot mai mare de țări, 
din toate părțile lumii, fără 
deosebire de mărimea și gra
dul lor de dezvoltare. In ace
lași timp, ei au sublimat că, 
în această direcție, un rol tot 
mai mare îl au forțele pro
gresul i, păcii și socialismului.

Ei consideră că aceste pro
cese vor fi cu atit mai dura
bile și depline, cu cit vor de
veni universale și vor cuprin
de toate problemele lumii con
temporane, precum și în mă
sura in care la rezolvarea lor 
participă in mod egai toate 
țările interesate.

In acest context au eviden
țiat marea importanța a O.N.U. 
și au relevat necesitatea intă.- 
ririi în continuare a rolului 
organizației în menținerea 
păcii și securității mondiale, 
în apărarea independenței și 
suveranității tuturor statelor, 
astfel ca O.N.U. să poată răs
punde plenar aspirațiilor și 
intereselor fundamentale ale 
tuturor națiunilor, să contri
buie cu eficiență la stimularea 
cooperării între state, la in
staurarea. ynui climat de în
credere și înțelegere interna
țională.

Cei doi președinți și-au ex
primat marea satisfacție in 
legătură cu continuarea pro
cesului de destindere in Eu
ropa, că s-a produs o îmbună
tățire importantă in relațiile 
dintre țările europene. Ei au 
salutat încheierea primei faze 
a Conferinței pentru 'rita- 
te și cooperare europeană de

zical ; 8,30 La microfon 
melodia preferată ; 9,00 Bu
letin de șt'iri ; 9,30 Atlas
cultural ; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,05 Orchestra de 
muzică populară „Miorița" ;
10.30 Selecțiuni din opereta 
„VînzătoruL de păsări" ;
11.00 Buletin de știri : 11.15 
Trio-urî de muzică ușoară ;
11.30 Medalion coral : 12.00
Discul zilei 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat : 13,00 Ra
diojurnal : 13,30 Concert de 
prînz ; 14,00 Compozitorul
săptămînii ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Fragmente din 
opereta .Plutașul de pe 
Bistrița" ; 15.45 Piese de 
estradă ; 16,00 Radiojurnal ;
16,15 Muzică populară ; 16,35 
Cînt'ecul săptămînii ; 17,00
In ritm de marș ; 17,30 ..Pe 
pîrîu pe rouă"; 18,00 Orele 
serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate : 21,00 Revista șla
gărelor ; 21,30 Pagini alese 

la Helsinki, ca un efort pozitiv 
în procesul de edificare a unor 
relații noi și stabile pe con
tinentul nostru, bazate pe 
principiile egalității în drep
turi, respectării independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecului în treburii' inter
ne, avantajului reciproc.

Ei .au apreciat că dezvoltă
rile pozitive din Europa pot 
avea rezultate durabile nu
mai în măsura în care se asi
gură o participare egală in 
drepturi și respectarea deplină 
a intereselor tuturor țărilor 
euopene, eliminarea definitivă 
a folosirii forței și a amenin
țării cu forța, depășirea divi
zării în blocuri și dacă aces
tea vor fi realizate in aceeași 
măsură în toate zonei? conti
nentului, inclusiv în Medite- 
rană.

România și Iugoslavia se 
vor pronunța în continuare 
centru colaborare și relații de 
bună vecinătate între toate 
țările balcanice. A fost evi
dențiată importanța intensifi
cării colaborării economice, 
politice, cultura l-științifice, tu
ristice și în alte domenii între 
țările acestei zone.

Cei doi președinți au expri
mat profunda lor îngrijorare 
și au subliniat că persistența 
în diferite zone ale globului a 
unor focare de război, a ră
mășițelor colonialismului, a 
neocolonialismului, a discri
minării rasiale și politicii de 
apartheid, a presiunilor și a- 
mestecului în treburile inter
ne ale unor statele amenință 
pacea și securitatea în lumea 
întreagă.

Ei au salutat cu satisfacție 
semnarea acordurilor de la 
Paris privind instaurarea pă
cii în Vietnam și Laos, ca o 
victorie importantă a popoare
lor Indochinei în lupta lor 
pentru libertate și independen
ță. și cer aplicarea lor depli
nă. In același timp, condam
nă continuarea agresiunii în 
Cambodgia și cer încetarea ei 
neîntîrziată. Președinții au 
reafirmat necesitatea de a se 
crea condițiile care să asigure 
ca popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian să-și hotă
rască în pace și *în mod inde
pendent soarta și dezvoltarea 
economică și socială, fără nici 
un amestec dinafară.

Cele două părți s-au pronun
țat cu hotărîre pentru soluțio
narea grabnică a conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate nr. 242 din 22 noiembrie 
1967 și pentru satisfacerea 
drepturilor legitime ale po
porului arab palestinian.

Părțile au exprimat din nou 
solidaritatea lor deplină cu 
lup'.a justă a popoarelor pen
tru eliberare națională și in
dependență și hotărîrea lor de 
a acorda in continuare un 
sprijin și ajutor multilateral 
mișcărilor de eliberare națio
nală.

Constatînd adîncirea in con
tinuare a decalajului între 
țările avansate din punct de 
vedere economie și cele in 
curs de dezvoltare, cei doi pie- 
ședinți au subliniat că de 
rezolvarea acestei p. -........
acute a zilelor noastre depin
de in mod direct dezvoltarea 
viitoare a relațiilor interna,io- 
nale și progresul omenirii in 
ansamblu.

Ei au evidențiat necesitatea 
respectării neaoătute a drep
tului suveran al liecârui si_>i 
de a dispune in mod liber de 
bogățiile naționale și de toate 
celelalte resurse, ca țările in 
curs de dezvoltare să aibă ac
ces nestingherit la cuceririle 

din creația compozitorilor 
noștri ; 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Festivalul național de 
muzică ușoară — Mamaia 
1973 ; 23,20 Concert de sea
ră ; 24,00 Buletin de știri ; 
0.03—5,00 Estrada noctur
nă.

9,00 Teleșcoală.' Pagini dip 
istoria patriei : cronici 
numismatice. Itinerar 
geografic: Lacuri gla
ciare.

10,00 Telex.
10,05 Oameni îndrăgostiți de 

meseria lor — reportaj 
TV (reluare). 

științei și tehnologiei moder
ne și sa li se asigure o parti
cipare, in condiții de egalita
te, la examinarea și reglemen
tarea problemelor economice 
și monetare internaționale.

Președintele losip Broz Tito 
a informat pe președintele 
nicolae Ceaușescu despre ț°- 
lurile și activitățile comune 
ale țărilor nealiniate, în con
dițiile internaționale actuale, 
precum și despre pregătirile 
Conferinței țărilor nealiniate 
de la Alger. Cele două părți au 
apreciat pozitiv contrn.<..,ia ță
rilor i»..liniate la lupta pen
tru pace și progres social, 
pentru independență și demo
cratizarea relațiilor interna
ționale, împotriva imperialis
mului, colonialismului, neoeo- 
lonialismului, a tuturor forme
lor de dominație.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iu
goslavia, losip Broz Tito, au 
constatat cu satisfacție că re
lațiile dintre cele două parti
de st dezvoltă cu succes și au 
exprimat hotărîrea de -a extin
de și adînci în continuare co
laborarea reciprocă, consultă
rile și schimburile multilate
rale de păreri și experiență 
în probleme de interes comun.

Pornind de la principiul răs
punderii fiecărei mișcări re
voluționare în fața propriei 
clase muncitoare și a propriu
lui popor, precum și de la fap
tul că lupta clasei muncitoare 
și a altor forțe progresiste din 
fiecare țară contribuie la rea 
lizarea țelurilor luptei pentru 
socialism și progres social în 
lume, Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavi» - ir ' c’i
este necesară dezvoltarea 
și consolidarea unor variate 
forme de colaborare între toa
te forțele care luptă pentru 
progres și socialism.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia vor acționa în con
tinuare cu fermitate în direc
ția întăririi colaborării și so
lidarității cu partidele comu
niste și muncitorești, cu miș
cările de eliberare națională, 
cu forțele progresiste și de
mocratice de pretutindeni, a- 
dueîndu-si o contribuție con
cretă la lupta popoarelor pen
tru o viață mai bună, pen’ru 
o lume a colaborării, păcii și 
socialismului.

Cei doi președinți au consta
tat identitatea sau marea a- 
propiere în legătură cu proble
mele internaționale actuale. 
Ei și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele pozitive și 
ale acestei Intîlniri și convin
gerea că ea a constituit o nouă 
contribuție la întărirea in con
tinuare a relațiilor de bună 
vecinătate și prietenie între 
cele două țări socialiste, la 
cauza păcii și colaborării in 
lume.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat cele mai 
vii mulțumiri președintelui 
losip Broz Tito pentru primi
rea călduroasă și prietenească 
ce i-a fost rezervată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au in
vitat pe tovarășul losip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iu
goslavia, președintele Uni
unii Comuniștilor din Iu
goslavia, și pe tovarășa Iovan- 
ka Broz să facă o vizită de 
prietenie in România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Brioni, 16 iulie 1973.

10.30 Teleenciclopedia (relu
are).

11,15 Telecinemateca pentru 
copii (reluare). „Noroc 
Kekec" — producție a 
studiourilor cinemato
grafice iugoslave.

12,35 Muzică populară (relu
are).

12,50 52 de inițiative in 52 
de săptămîni (reluare).

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. 

Recapitulare (2).
18,00 Telex.
18,05 Publicitate.
18,10 Tehnic-Club.
18.30 Melodii populare inter

pretate de Maria Mar- 
cu.

18,40 Panoramic științific.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen, 1973 
— an hotărîtor.

20,00 Festivalul național de 
muzică ușoară. Mamaia 
1973 — Ziua I de con-

TELEGRAME
EXTERNE

PEKIN 16 (Agerpres). — 
Norodom Sianuk. șeful statu
lui cambodgian, președintele 
Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, a dat publicității 
un mesaj adresat poporului 
khmer, în care prezintă pozi
ția în trei puncte privind pro
blema cambodgiana

Mesajul arată că grupul Lon 
Noi, Sirk Matak, In Tam nu 
va fi niciodată absolvit de 
vina de a fi trădat indepen
dența națională, neutralitatea, 
pacea și integritatea teritoria
lă a Cambodgiei. De aseme
nea. F.U.N.C., G.R.U.N.C. și

Declarația - program a noului guvern
de centru - stingă din Italia

ROMA 16 — Coresponden
tul Agerpres, Radu Bogdan, 
transmite : In cursul după-a- 
miezii de luni, premierul Ma
riano Rumor a prezentat mai 
întîi in Senat și apoi în Ca
mera Deputaților declarația- 
program a noului guvern de. 
centru-stînga.

Cea mai mare parte a de
clarației a fost consacrată, așa 
cum era de așteptat, proble
melor economice. Documentul 
indică măsurile «..■« gu
vernul înțelege să le adopte.în 
scopul de a stăvili inflația, a 
pune capăt creșterii continue 
a costului vieții, a asigura re
lansarea economică. Noul pre
mier s-a ocupat pe larg de ini
țiativele ce se impun pentru

R. P. Bulgaria ; imagine din portul Ruse.

♦ Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a fost primit, la 16 
iulie, la cererea sa, de către 
M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

♦ Conducerea Partidului 
Comunist din Japonia a ofe
rit, duminică seara, la Tokio, 
o recepție prilejuită de cea

curs. Transmisiune di
rectă.

21.20 Reflector.
21,35 Seară de teatru: Mi

nunata pantofăreasă, de 
Frederico Garcia Lorca.

22,30 24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului.

Valorile temperaturii în
registrate in cursul zilei de 
ieri :

Maximele: Petroșani 29
grade ; Paring 20 grade.

Minimele : Petroșani 14 
grade; Paring 12 grade.

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vremea 
continuă să se mențină fru
moasă și călduroasă, cu ce
rul mai mult senin. Vîntul 
va sufla slab pînă la potri
vit din sectorul vestic. 

forțele armate populare de e- 
liberare națională cer ca 
S.U.A. să pună capăt imediat 
și definitiv tuturor interven
țiilor aeriene pe teritoriul 
cambodgian, să înceteze a mai 
acorda ajutor militar regimu
lui de la Pnom Penh, să re
tragă imediat de pe teritoriul 
cambodgian pe toți militarii 
necambodgieni utilizați sau 
trimiși de S.U.A. în Cambod
gia. In sfîrșit, programul cere 
ca rezolvarea problemei cam
bodgiene să aibă loc în inte
resul poporului khmer, fără 
nici un amestec din afară.

asig -< dezvoltării regiunii 
Mezzogiorno, pentru înfăptui
rea unor refo.me în domeniul 
școlii și ocrotirii sănătății. Pe 
plan oolitic, lupta contra ten
dințelor neofasciste și apăra
rea instituțiilor democratice 
dețin un loc de frunte.

In ultima parte, declarația 
se referă la constantele politi
cii externe a Italiei, pe care 
noul guvern înțelege să le ur
meze. Sînt amintite printre a- 
ceitea: adeziunea la princi
piile Organizației Națiunilor 
Unite, participa, vi la acțiuni
le pentru o c'-tetivă destinde
re intern’^tennlă. întărirea re
lațiilor — deja foarte bune — 
cu țările vecine.

de-a 51-a aniversare a creării 
P.C.J. Cu acest prilej, pre
ședintele Comitetului Central 
al P.C.J., Sanzo Nosaka, a 
rostit o scurtă cuvîntare.

La Abidjan, capitala 
Coastei de Fildeș, s-a deschis 
o expoziție de materiale de 
construcții, organizată de că
tre întreprinderea românească 
de comerț exterior „Vitrocim".

♦ La Budapesta a sosit, 
luni, într-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația C.C. al 
P.M.S.U. și a guvernqlui Re
voluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, o delegație de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, primul 
ministru al guvernului.

♦ Consiliul general al Sin
dicatelor japoneze (Sohyo) 
a definitivat proiectul progra
mului politic de acțiune pen
tru anul viitor, ce va fi pre
zentat spre dezbatere și a- 
probare celui de-al 46-lea Con
gres Național, ale cărui lucrări 
se vor desfășura începînd cu 
30 iulie. »

♦ In perioada 14—17 iulie 
a. c., în Republica Irak se 
desfășoară afțiple manifestări 
festive prilejuite de a 15-a a- 
niversare a Revoluției din 14 
iulie 1958 și de împlinirea a 
5 ani de la preluarea puterii, 
la 17 iulie 1968, de către 
Partidul socialist arab Baas.

In cinstea acestor aniversări 
sînt date în folosință obiective 
industriale, sînt inaugurate nu
meroase șantiere, sînt distri
buite loturi de pămînt unui 
număr de peste 26 000 de fa
milii de țărani.
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