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Convorbiri între președintele 

Nicolae Ceaușescu
și președintele Jean Bedel Bokassa
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Președintele Consiliului de 
Stat, al Republicii Socialiste 
România tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întîlnit, luni 
după-amiază, în stațiunea Nep- 
tun, cu general de armată 
Jean Bedel Bokassa, 
tele Republicii Africa 
care se, află în vizită 
lă în țara noastră.

Convorbirea. dintre 
ții Nicolae Ceaușescu și Jean 
Bedel Bokassa — expresie a 
dorinței popoarelor român și 
centrafrican de a intensifica 
colaborarea multilaterală in 
diferite domenii și conlucrarea 
celor două tari în pincipalele 
pobleme ale vieții internațio
nale, în interesul reciproc, al 
cauzei cooperării și păcii în 
lume — s-a desfășurat într-o

președin- 
Centrală. 
neoficia-

președin-

atmosferă de înțelegere și cal
dă prietenie ce caracterizează 
raporturile dintre statele noas
tre. In acest spirit, a fost trecui 
în revistă stadiul înfăptuirii în
țelegerilor convenite de cel doi 
șefi de stat cu prilejul întîlni- 
rilor anterioare, de la 
rești și Bangui, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la 
promovarea, în continuare, pe 
această bază, a relațiilor din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Africa Centra
lă.

Bucu-

scurtă vizită pe litoralul 
Negre.

★
La încheierea întîlnirii, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a 
Invitat pe președintele Jeati 
Bedel Bokassa să facă împreu-

nă o 
Mării

In trecerea lor prin stațiu
nile Olimp, Neptun, Jupiter, 
Venus, Saturn, pe străzile și 
faleza orașului Mangalia, cel 
doi șefi de stat au fost salutați 
cu multă căldură dc zeci de 
mii de turiști, de un mare nu
măr de localnici.

Călătoria de-a lungul țărmu
lui Mării Negre a oferit înal
tului oaspete imaginea de o 
rară frumusețe a litoralului ro
mânesc, loc de odihnă și recre- 
ere a sute și sute de mii de tu
riști din țară și de peste hota
re, pentru care au fost înălța
te adevărate orășele ale vacan
tei ce poartă amprenta bunu
lui gust și fanteziei arhitecti- 
lor și constructorilor noștri.
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Coordonatele majore ale cincinalului: 
PRODUCTIVII A TE - CAUT A TE - ECONOMII!

Confecții
metalice

pentru
Intîlnirea dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

Specializarea — premisă a 
creșterii productivității muncii 

i
• •

Gradul înalt <lc concentrare și mecanizare a producției 
în cadrul sectorului It al minei Paroșeni impune acordarea 
unei atenții deosebite dirijării liniei de front. In acest sens, 
executarea operativă și în termenele prevăzute a demontă
rii, transportului și montării complexelor de utilaje in noile 
abataje frontale ce vor fi puse în funcțiune, reprezintă lu
crări de o exigență deosebită care condiționează ritmicitatea 
producției.

Aceste considerente au stat Ia baza constituirii unei for
mații specializate în executarea acestor lucrări, coordonată 
de maistrul mecanic Iosif Șinca, compusă din numai doi 
muncitori, lăcătușul Iosif Nagy și minerul Vintilă Enescu.

In prezent se lucrează la demontarea' unui complex 
din abatajul frontal fi 221 și Ia transportarea sa la abatajul 
6 225. Pentru a asigura intrarea în funcțiune a acestei noi 
capacități de producție la termenul planificat, membrii 
brigăzii s-au angajat să execute operațiunile de montare 
pină Ia data de 1 august.

Drum șantierele
și tovarășul Armand Nicolas

spre noul orizont industriale
Săparea și betonarea planului înclinat nr. 3 din cadrul 

Exploatării miniere Uricani reprezintă una din cele mai 
importante lucrări de investiții ale minei, a cărei realizare 
condiționează începerea deschiderii viitorului orizont prin
cipal de transport. Cum era și firesc, executarea acestui im
portant obiectiv a fost încredințată unei brigăzi recomandată 
prin calitatea lucrărilor realizate anterior; șeful de grupă 
Constantin Gheorghiu, minerii Martin Ciceu, Constantin 
Obreja, Ianoș Mureșan sînt doar cîțiva din membrii unei 
formații de lucru apreciată pentru rezultatele activității sale.

Realizările înregistrate pină în prezent arată că acești 
harnici mineri sînt hotărîți să încheie și această lună cu re
zultate bune. Realizarea la sfîrșitul celei de a doua decade a 
peste 70 la sută din volumul de lucrări de betonare plani
ficat pentru întreaga lună ilustrează faptul că înaintarea 
spre noul orizont se produce în ritm... accelerat.

Preocupări susținute pentru promovarea
noului, reducerea efortului fizic, creșterea

productivității muncii

Peste 280 de tone de con
fecții metalice diferite, între 
care o pondere mare au a- 
vut stațiile de ventilatoare, 
funicularele și tîmplăria 
metalică — iată chintesența 
muncii harnice, creatoare 
depuse de-a lungul primu
lui semestru al acestui an 
de colectivul atelierului de 
confecții metalice al Șantie
rului T.C.M.M. Această 
cantitate de piese și ansam
bluri metalice acoperă cu 
prisosință îndeplinirea sar
cinilor semestriale de plan 
de către atelier în proporție 
de 110 la sută. Alte circa 30 
— 40 de tone de confecții 
metalice destinate îndeosebi 
modernizării și măririi ca
pacității de producție a pre- 
parației Lupeni, au fost exe
cutate și își așteaptă rindul 
pentru a fî transportate la 
locul de montare. Cu astfel 
de roade în muncă intimpi- 
nă brigăzile de lăcătuși și 
sudori conduse de Dionisie 
Sporea, Ion Duca, Iacob Ni- 
coară, întregul colectiv al 
atelierului, ziua de 23 Au
gust, a 29-a aniversare a e- 
liberării patriei.

Luni, 
Nicolae 
general 
nist Român,,s-a întîlnit cu-to
varășul. Armand Nicolas, se
cretar general al Partidului Co
munist din Martinîca. Oaspete
le a fost însbțit de membrii de
legației pe care o conduce în 
vizita sa în tara noastră, la in
vitația C.C, al P.C.R., tovarășii

23 iulie, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comu-

Alain Mansou-ela, membru al 
Comitetului Central, și Michel 
Nattes, membru supleant al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Martinîca.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

In cursul întîlnirii a avut loc

un schimb de informări și de 
vederi privind activitatea des
fășurată și preocupările actua
le ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidulu; Comunist din 
Martinica, dezvoltarea relați
ilor dintre cele două rfartide, 
precum și în unele probleme si
le mișcării comuniste și muncl-

(Continuare în pag. a 4-a)

Imbold în perfectionarea
și modernizarea continuă a 

învățămîntului superior minier
Prof. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU, 

prorector 
al Institutului de mine Petroșani

„Ținind seama că în Valea 
Jiului există forțe suficien
te, cred că ar trebui să ne 
gindini ca aici să dezvoltăm 
puternic producția de ma
șini miniere, deoarece Baia 
Mare are alt specific și nu 
acolo trebuie să facem asta. 
Să dezvoltăm, deci, încă din 
anul viitor, un puternic cen
tru de construcții 
miniere 
zonă".

Aceste 
man dări 
neral al partidului, nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostițe cu ocazia vizitei din 
toamna anului trecut în ju
dețul Hunedoara și în Valea 
Jiului au însemnat cuvînt 
de ordine pentru puternicul 
detașament de mineri și de 
metalUrgiști din cel mai ma
re, bazin carbonifer al țării. 
Oameni harnici și pricepuți, 
stăpiniți de hotărîrea fermă 
de a transpune neabătut în 
viață politica partidului, in
dicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, muncito-

rii, tehnicienii și inginerii de 
la întreprinderea de utilaj 
minrer- Petroșani ’•au- trecut 
de îndată la acțiune e- 
nergică, organizată, • aju- 
tîndu-i în mai mare mă
sură în muncă pe mineri.

să devină mai ușoară, să 
crească productivitatea mun
cii, implicit volumul produc
ției de cărbune și calitatea 
acestuia.

Afirmațiile inginerului șef 
al I. U. M. Petroșani au aco

pentru
de mașini 

această

și reco-indicații
ale secretarului ge

♦
♦
♦

Indicațiile secretarului general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se materializează neabătut
A gindi și a acționa - două verbe conjugate la timpul 
prezent
Hărnicia oamenilor - temelie sigură a succeselor

In centrul activității noas
tre se află in perma
nență abatajul — spu
nea tovarășul Dumitru 
Crăciun, inginerul șef al 
Întreprinderii. Abatajul, cu 
toate problemele lui, nu chiar 
simple, nu chiar ușoare. 
Ne preocupă intr-un înalt 
grad perfecționarea utilaju
lui minier cu care se lucrea
ză în abataje, asimilarea și 
fabricarea unor noi utilaje, 
repere și piese de schimb, 
prin care munca oamenilor

perire în fapte, in realizările 
deosebite înregistrate aici în 
acest an hotărîtor pentru re
alizarea cincinalului înainte 
de termen. Este vorba, în 
primul rînd, de complexul 
pentru abatajele cu front 
lung, care se experimentează 
de cîteva zile, cu bune rezul
tate, Ia Exploatarea minieră 
Petrila. De asemenea, a fost 
realizată o ingenioasă grin
dă pășitoare și un autoridi- 
cător pentru ea, pe care mi
nerii de la Dîlja o apreciază

pentru faptul că este simplă, 
se poate mînui ușor, le di
minuează considerabil efor- - 
tul fizic.

Mergînd consecvent pe li
nia incTicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ca 
sarcinile sporite din acest 
cincinal să fie realizate nu 
pe seama intensificării efor
tului fizic, ci prin aplicarea 
unor tehnici și metode de 
înaltă productivitate a mun
cii — metalurgișții petroșă- 
neni, împreună cu specialiști 
din .minerit, au adus 
îmbunătățiri utilajului 
abataje. La transportorul 
TRII s-au efectuat unele 
perfecționări, i-a fost adap
tat un interesant sistem de 
plug, prin care se reduce cu 
peste 60 la sută efortul fi
zic. al minerilor. In același 
scop — al diminuării muncii 
manuale — a fost confec-

1 00 000

noi 
din

Dan VRÎNCEANU
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y

in
constructori
întrecere

700 000 de constructori

Cadrul general în care ne-a 
fost prezentată dezvoltarea 
școlii românești, instituție e- 
ducațională în ansamblul său, 
la recenta Plenară a Comitetu
lui Central • al P.C.R., reflectă 
dezvoltarea explozivă a învă- 
țămînt-ului. In aproape toate 
țările dezvoltate calitatea îhvă- 
tămîntului este pusă pe prisiul 
plan. Legătura directă care e- 
xistă între calitatea învățămân
tului Și cea a formației profesi
onale . și cetățenești a dovedit 
eficientă, a constituit obiecti
vul principal al partidului nos
tru. Corolarul acestui proces 
de transformare a învătănxîn- 
tului îl constituie vocația sa 
practică, sarcina fundamentală 
fiind aceea de a pregăti popo
rul nostru pentru construirea 
societății socialiste și comu
niste.

O calitate superioară a invă- 
tămîntului presupune o anu
mită inovare a structurilor, o 
flexibilitate a formelor organi
zatorice. Marea pondere pe ca
re o ocupă și de această dată, 
în analiza întreprinsă, învătă- 
mîntul superior, reflectă ace
eași grijă neslăbită a conducerii 
partidului pentru dezvoltarea 
și perfectionarea pregătirii spe
cialiștilor cu o înaltă califica
re, necesari progresului acce
lerat al economiei, științei și 
culturii românești, edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, propulsării tării 
noastre pe orbita statelor a- 
vansate din punct de vedere al 
civilizației materiale și spiri
tuale. Dînd o justificată apre
ciere eforturilor care s-au de-

pus pentru definirea clară, 
principială și, practică, a unui 
concept modern de învățămînt 
superior, concept pe care îl da- 
torărw în liniile sale fundamen
tale sistematicei abordări a a- 
cestei problematici în cuvântă
rile și preocupările consacrate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acestui - domeniu, cheie a for- ■ 
mării cadrelor, hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.R, a stabilit 
noi măsuri de îmbunătățire . a 
procesului instructiv-educatlv, 
de planificare a efectivelor de 
specialiști în funcție de prog
nozele dezvoltării economico- 
sociale.

O asemenea strategie pentru 
dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului superior, s-a a- 
sigurat deopotrivă prin stabl- 

. litatea de concepție a școlii 
superioare, ca și mobilitatea 
ce trebuie să o posede în per
manentă îmbunătățirea progra
melor, efectuarea de schimbări, 
temeinic fundamentate, în pla
nurile de învătămînt. Atrăgînd 
atenția asupra consecințelor 
negative ale specializării exce
sive — tendință combătută de 
altfel în cvasîtotalitatea țări
lor-cu un învătămînt superior 
dezvoltat, în concordanță cu e- 
xigențele revoluției tehnico- 
științifice contemporane — în 
importanta cuvîntare rostită, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu e- 
videntiază necesitatea strin
gentă a formării unui specialist 
cu un orizont științific larg, ca-

Peste
sînt astăzi antrenați în între
cerea socialistă pentru realiza
rea înainte de termen a pla
nului cincinal. Ei au predat 
anul acesta beneficiarilor — 
cu 30—90 zile înainte de ter
menele planificate — 16 obi
ective și capacități de produc
ție, printre care : Uzina de a- 
Iumină din Tulcea, o nouă in
stalație la Combinatul petro
chimic Brazi, noi capacități Ia 
U.S.P.S. Buzău, 
Cluj și altele.

Aproape 36 000 
te — cu 4 768 mai 
prevedea 
construite 
lației de
de către
prinderile județene.

„Ărmătura11

planul — au 
și predate 

la începutul 
trusturile și

apartamen- 
multe decît 

fost
popu- 
anului 

între-
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auto, 
teren 
care

se întinde domeniu! 
tractorul preia sarci- 
manevrare și trans-

Vilhelm LOJADI, 
corespondent

(Agerpres)

Petre Alexa,

o

Bujor BOGDAN

(Continuare in pag. a 3-a)

ni s-a transmis și nouă, trac-

Petre Alexa, tractorist la Exploatarea forestieră Griveiu ; 
„Pasiunea pentru meserie pe care au dovedit-o intotdeauna oa
menii acestui vechi meșteșug 
toriștilor".

OAMENI Al INDEMINĂRII 
Șl Al CURAJULUI

i

^rumurile de munte își 
au traseele precis 
condiționale de for

mele de relief, văile apelor 
reprezentind o primă jalona
re a viitoarelor căi de comu
nicație. E o regulă respecta
tă cit se poate de Udei și de 
dispunerea drumurilor fores
tiere, acest evantai care își 
propune să cuprindă în des-

chiderea sa marile bogății ale 
pădurii.

Intr-un iei, drumul care 
însofește apa Jiefului ar pu
tea fi considerat o magistrală, 
din el pornind in dreapta și 
în stingă căi de acces ce ur
mează cursul afluenților săi: 
Sterminosu, Griveiu, Birlo- 
gu Mare, Bîrlogu Mic... Toa
te acestea sini accesibile unei

Caravana 
sanitară 
în plină 

activitate

Tîrgul de vară
Incepind de ieri, 23 iulie, 

și pină la 1 septembrie a.c., 
magazinele întreprinderii lo
cale de stat pentru produse 
industriale se ■ află în peri
oada. Tîrgului de vară. In a- 
ceasta perioadă magazinele 
l.L-.S.P.I. desfac o bogată pa
letă de fesături de vară, 
tricotajg, confecții și încăl
țăminte cu preturi reduse cu 
pină la 25 Ia sută.

game largi de mijloace 
de la autoturismele de 
pîriă la autotroliile 
transportă rapid încărcături 
ce depășesc 15 tone pe dru
murile forestiere, prezentînd 
un trafic surprinzător de in
tens. Un trafic care începe la 
rampele de încărcare din zo
nele de exploatare și se știr
bește în stațiile de expediere, 
deslășurîndu-se normal în 
condiții de circulație binecu
noscute tuturor. Ce se întîm- 
plă, însă, dincolo de rampele 
de încărcare, cum ajung buș
tenii pină aici din locul în 
care au fost doboriti pe ver
santi ?

nină la poalele pantei, 
f* buștenii alunecă pur- 
1 tati de propria greuta

te prin viroage umede sau pe 
stratul elastic al crengilor de 
curînd tăiate. Cîteodată, în
cet, fiind împinși și de indemî- 
naticii țapinari, alteori săge- 
tînd aerul asemenea unor ve
ritabile proiectile, lovind din 
întîmplare și smulgînd fulge
rător rădăcini ce rezistase
ră vijeliilor. La poalele pan
tei, uneori împrăștia/i pe 
versant, se adună zeci, sute 
de metri cubi de bușteni. De 
aici și pină la rampele de în
cărcare 
în care 
ni le de 
port.

Este o activitate care se 
desfășoară într-o mare varie
tate de condifii, noțiunea de 
drum amenajat fiind foarte 
relativă- Uneori cîteva -la
me" de buldozer pregătesc 
traseul, dar in majoritatea 
cazurilor se pătrunde direct 
în zona exploatată prin yiroa-

Una. dintre măsurile de 
mare însemnătate pe ca
re statul nostru le-a luat 
pentru ocrotirea sănătă
ții oamenilor munciij’este 
aceea de a se face con
troale sanitare periodi
ce in întreprinderi. In- 
cepînd din data de 16 
iulie 1973, timp de două 
săptămîni, specialiști de 
la Spitalul unificat Pe
troșani execută acest 
control tuturor salariati- 
lor de la I.U.M. Petro
șani. In primele cinci zi
le de activitate in uzina 
noastră, caravana a efec
tuat radiografii pulmo
nare la un număr de 700 
de salariați. Zilele urmă
toare, toți salariatii ur
mează să se prezinte la 
efectuarea radiografiei 
pulmonare.
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Libia,

liber
a secției 

de la 
cărei or-

Pentru timpul
Grupa sindicală 

reparații electrice 
I.U.M. Petroșani, a
ganizator este Adrian Avră- 
mut, deține pină acum re
cordul pe uzină privind ex
cursiile și drumețiile organi
zate cu salariatii. Lotru, Pa- 
rîngul, Geoagiu au constituit 
doar cîteva din punctele de 
atracție pentru membrii gru- 

organizea- 
înlr-un 
plăcut

se 
„ie-

care 
timpul 

cît 
util, 

pregătește i 
șire", care i 
biu și Păltiniș. Cei care 
lansat inițiativa 
dicală, grupă < 
comunistă", 
laș! spirit întreprinzător și în 
organizarea timpului liber.

Repararea școlilor
Acordînd atenția cuvenită 

reparării și zugrăvirii școli
lor, sectorul E.G.L. Petroșani 
a început executarea acestor 
lucrări imediat după înche
ierea anului de învătămînt. 
Ca urmare la școlile nr. 1, 5, 
B, Liceul industrial și Școa
la din Surduc lucrările au 
fost terminate iar la școala 
nr. 2 se vor încheia în cursul 
acestei săptămîni. In conti
nuare se vor începe lucrările 
la liceul de cultură generală 
și școlile nr. 7, Maleia, Dîl
ja Mare șl Slătioara cu per
spectiva ca șl acestea să fie 
terminale

își
liber 
mai 

prezentIn
următoarea 
se va face Ia Si- 

au 
î „grupa șin- 
de educație 

dovedesc ace-

pînă ia 20 august

te B.T.T.
Biroului de turism 

tineret de pe lingă 
municipal

Agenția 
pentru 
Comitetul municipal al 
U.T.C., mai primește, numai 
pină la 30 iulie a.c., înscri
eri pentru excursia în 
R.P. Ungară, (între 27 august 
— 2 septembrie a.c.). Agen
ția B.T.T. primește, de ase
menea, înscrieri pentru 
excursia în R.F. Germania 
între 2-19 septembrie 1973.
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MINERUL LUPENI
de la realitate, la... cerințe marqinea

echipelor
noastre

divizionare
in campionat

e-
DE ZIUA CONSTRUCTORULUI Tinerii de la

Preparația Petrîla
organizatori

ai unor
interesante
întreceri

sportive de masă
1-1 cu

Scurte știri
• Speranțe• Continuare...

Vasile MOLODEj

cei
. nu 

în

jucători- 
a presta rea unui turneu 

pe care aceasta 
în curînd.

o 
importanță, adunate 

a

vizați 
s-au 
sea-

să 
in* 
în
de 
A-

local, de Ia echipa 
Minerului, nu sînt 
se va putea com- 

pentru viitorul

au plecat șase (!) jucă- 
de la Minerul Lupeni și

penku 
lui 

ale 
și

au înce- 
mai mare 

sportive 
Cei doi

au fost inițiatorii u- 
competiții 
la fotbal.

acorde o 
activității 

masă.

care, deși
doar de pers-

ma-
des-

comportării

Au fost desemnați primii șase 
finaliști 
mondial 
tru 
fășoară 
Tees (Anglia).
numără și tînărul șahist român 
Ion Biriescu, lider al grupei 
preliminare B cu 5 puncte din 
7 posibile. In runda a șaptea, 
Biriescu l-a învins pe argen
tinianul Seidler. Au mai ob
ținut calificarea în' finală A. 
Beliavski (U.R.S.S.), 
(R.S.A.), A. Miles și 
(ambii din Anglia) 
Leow (Singapore).

ai 
de 

juniori, 
la

campionatului 
șah pen- 

care se des- 
Thornaby-on- 
Printre ei se

N. 
M. 
Și

Bloch 
Spean 
L. M.

★

După ce, ani de-a rîndul, echi
pa Minerul Lupeni a fost o 
protagonistă... perseverentă a 
seriei diviziei C din care fă
cea parte, clasîndu-se, în final, 
aproape cu regularitate pe 
locul secund, în acest 
campionat lucrurile ,s-au 
schimbat. Și, ca o ironie a 
soartei, tocmai atunci cînd și 
un loc 2 l-ar fi dat dreptul de 
a juca, fără baraj, în divizia B. 
In acest fel, echipa minerilor 
din Lupeni a dezmințit orice 
tradiție, orice calcul, fiind a- 
cum un ..11” oarecare, anonim, 
o formație „subțire" pentru 
< are putinii suporteri „tremu
rau" chiar și la meciurile pe 
teren propriu. Să nu mai vor
bim de meciurile din deplasa
te unde...

Situația în clasamentul final 
al ediției trecute a echipei Mi
nerul se prezintă astfel: locul 
VII (26 de meciuri jucate, 11 
câștigate, 4 terminate la 
egalitate, 11 înfrîngeri, golave
raj 36-36 și 26 de puncte). Ur
mărind-o etapă de etapă, atât 
acasă, cît și în deplasare, se 
poate desprinde clar faptul că 
punctele acumulate în deplasa
re (1-0 Ia Teliuc cu Minerul și 
1-1 la Arad cu Constructorul) 
au fost pierdute nejustificat în 
meciurile jucate pe teren pro
priu (1-1 cu Furnirul Deta, 2-2 
cu Mureșul Deva și 
U.M. Timișoara).

Cin toate eforturile 
tor și antrenorului de 
un fotbal tehnic, spectaculos 
și de a obține rezultate favo
rabile nu au putut fi compen
sate unele carențe (mereu a- 
celeași) de ordin organizatoric 
și administrativ. Astfel, antre
norul Theodor Mihalache tre
buia să se ocupe de „probleme" 
administrative și organizato
rice, în loc să fie lăsat să-și 
pregătească echipa, așa cum o 
cereau pretențiile campionatu
lui i antrenorului i s-au cerut 
rezultate imediate, fără să se 
țină seama că valoarea jucăto
rilor plecați (uneori cu con
cursul 
putea

rea tinerilor ventți 
talentați, erau 
pectivă, procesul lor de 
turizate fiind în plină 
(ășurare ; după cîte un insuc
ces în deplasare cuvintele și 
expresiile ce li se adresau nu 
erau tocmai cuviincioase și 
încurajatoare ; prea mulți „teh
nicieni" și „specialiști" se a- 
mestecau în treburile echipei, 
cînd, de fapt, singurul care 
știa potențialul de joc -al fie
cărui component era numai 
antrenorul. Toate acestea, plus 
altele mai mărunte, dar cu 
oarecare 
la un loc, au avut darul de 
stagna mersul echipei.

Luată pe compartimente, 
chipa Minerul Lupeni a avut 
în campionatul trecut, un lot 
sărac, în care dacă apărea un 
accident de joc antrenorul era 
nevoit să recurgă la improvi
zații. Apărarea ,,a mers" un 
timp bine (pînă la plecarea lui 
Kelemen), cînd de altfel a și 
primit puține goluri (doar 9) 
ca, mai apoi, să primească pînă 
la terminarea campionatului 
nu mai puțin de 27 (I ) de go
luri. Doar Burdangiu a fost 
constant, jucînd mereu bine și 
Ia valoarea sa. La mijlocul te
renului, Cristache a făcut un 
tur întreg numai cu meciuri 
bune, pentru ca în retur 
nu... mai fie el. A apărut 
să, în retur, Polgar, care a 
cercat să suplinească lipsa 
formă a coechipierului său. 
tacul dovedea o oarecare teh
nicitate, însă ratările multe au 
demonstrat clar că îi lipsea 
omul de gol. Cu toate eforturi
le lui Cotroază (un admirabil 
exemplu de dragoste 
culorile echipei) și ale 
Moldovan, iar pe alocuri 
lui Lucuța, atacul a rămas 
rămâne o „problemă" la Mine
rul Lupeni.

Ce se va întâmpla oare în 
viitorul campionat pentru că

deja 
tori 
au venit doar doi tineri de la 
Steaua. In orice caz, lucrurile nu 
stau prea strălucit pentru că, 
de pe plan 
de juniori a 
speranțe că 
pleta lotul 
campionat.

Am încercat cîteva conside
rații pe marginea comportării 
— sub așteptări — a echipei 
Minerul în campionatul trecut. 
Ar mai fi însă și altele de spus 
despre ceea ce a qenerat a- 
ceastă stare de lucruri. Explica
țiile trebuie să, fie căutate pr 
undeva „mai sus", la conduce
rea A.S. Minerul, acolo unde 
treburile nu 
le constatări 
negativă au 
și subliniate 
rului nostru, 
direct sau 
„deranjat" să le ia 
mă.

Se încearcă acum

prea merg... Une- 
care țin de latura 
mai fost înserate 
în coloanele zia- 
însă i

Indirect

la Lupeni, 
să se desfășoare o „plenară a 
sportului". Nu prea e posibilă 
însă, pentru că invitații ar 
cunoaște în acest caz, și unele 
„chestiuni de... culise". In mo
mentul de față, jucătorii nu au 
putut face antrenamente se
rioase din lipsă de... mingi (!). 
pantofi de tenis, echipament de 
vară. Dacă mai amintim și fap
tul că de patru luni personalul 
care deservește stadionul și e- 
chcpa nu a fost remunerat 
pentru munca prestată, lucru
rile sînt clare.

Ar fi cazul ca toți cei cărora 
li s-au încredințat destinele e- 
chipei să-și dea seama că tre
buie să-și facă datoria. Mine
rii Lupeniului, locuitorii orașu
lui, iubitorii sportului i-au a- 
tes coordonatori dar și direct 
răspunzători de rezultatele e- 
chipei tor favorite !

• POPICE
Arena de popice a asocia

ției sportive Constructorul 
minier Petroșani a găzduit, 
cu prilejul Zilei constructoru
lui, întîlnirea de popice din
tre echipele Constructorul 
minier și C.F.R. Petroșani, 
organizată de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor și do
tată cu Cupa „Constructorul” 
ediția 1973.

In urma celor 600 de bile 
lansate de jucătorii de la

Constructorul minier și 
500 de către echipa C.F.R. (al 
șaselea jucător nu s-a pre
zentat), echipa constructori
lor a obținut victoria eu 1935 
p.d. față de 1409 p.d. Cei mai 
buni jucători au fost P. Lasz- 
lo —364 p.d., Ștefan Voica — 
330 p.d. de la învingători și 
Cornel Romoșan cu 339 p.d. 
de la învinși.

Delegatul comisiei sport 
din cadrul Consiliului munici
pal al sindicatelor, Gheorghe

Crișan, a înminat președinte
lui asociației sportive Con
structorul minier, Iosif Perini. 
trofeul pus în joc.
• FOTBAL
Sîmbătă 21 iulie a.c., 

terenul improvizat de fotbal 
din Iscroni, și-au dat întîl- 
nire echipele : S.U.T. Live- 

. zenj și Constructorul minier 
din Petroșani. Victoria a fost 
obținută de jucătorii petro- 
șănenl cu scorul de 3-1.

S. BALOI

MOSCOVA 23 (Agerpres), — 
La Leningrad s-au încheiat 
întrecerile pentru „Cupa Eu
ropei" la sărituri în apă. Pro
ba feminină de la trambulina 
de 3 m a revenit sportivei so
vietice Tamara Safonova cu
454.44 puncte, urmată de 
Ulrika Knappe (Suedia) —
439.44 puncte, Christa Keller
(R.D.G.) — 433,32 puncte.
Concurentele românce Melania 
Docuseară și Sorana Prelip- 
ceanu au ocupat locurile 11 și 
respectiv 16. In proba mascu
lină de sărituri din turn, pe 
locul întîi s-a clasat Nikolai 
Mihailin (U.R.S.S.) - 542,22
puncte urmat de campionul 
olimpic Klaus Dibîași (Italia)
— 539,91 puncte. Ion Ganea 
s-a situat pe locul 12, 
378,48 puncte.

Clasamentul pe țări 
„Cupei Europei" : 1. R
Germană — 368 puncte ; 
U.R.S.S. — 366 puncte ; 3.
talia — 326 puncte : 4. Suedia
— 323 puncte; 5. Polonia —
294 puncte : 6 România — 
284 puncte etc.

CU

ai 
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conducerii asociației) nu 
fi compensată de valoa-
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BAZA
SPORTIVA

a Vulcanului ■ ■

Ing. Otto Abraham, preșe
dintele secției de fotbal a 
C.S. Jiul Petroșani, ne anun
ță că, in urmă cu cîteva zile, 
Clubul Dinamo București a 
confirmat transferul antre
norului Traian Ivănescu de 
la centrul de copii al clubului 
bucureștean.da Jiul Petro
șani.

Q Din nou la Jiul
Fotbalistul Dumitru Sto- 

ian, împrumutat pentru o pe
rioadă, în returul campiona- 

' tului diviziei A ediția 7972- 
7973, echipei Mureșul Deva, a 
revenit ia Jiul. Dragostea cea 
mare nu... se uită I
• împrumut
Apropo de împrumut I E- 

ugen Ștefan, rugbistul de la 
Știința Petroșani, a fost îm- 

' prumutat, Ia cerere, de către 
clubul nostru universitar e- 
chipei C.S.M. Sibiu, în vede

Poșta paginii

peste hotare, 
îl va efectua

• N. Vasilciuc, Uricani: 
După cîte știm, arenei spor
tive din Uricani ,j se vor 
duce, în această vară, o 
rie de noi îmbunătățiri, 
și cazul I

a-
se-
Era

din

Puternică emulație, la 
trila, în jurul echipei de lup
te libere a A.S. Jiul, partici
pantă în campionatul divizi
ei A. De curînd, echipa și-a 
reluat antrenamentele. Lotul, 
completat, dă multe speranțe 
antrenorului său, prof. Gheor
ghe Pop, de a rqmîne. în di
vizie...

Orașul Vulcan cunoaște din 
plin, în aceste zile de vară, fe
bra înnoirilor sportive. Preo
cuparea pentru transpunerea 
în viață a Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. eu privire la dez
voltarea continuă a educației 
fizice și sportuiui se materiali
zează nu numai în construcția 
noului stadion al orașului (lu
crare de amploare, care anga
jează... entuziasmul marii ma
jorități a populației orașului) 
el și alte amenajări, dotări, ex
tinderi, aflate în plin lucru sau 
în... intenție.

ba Casa pionierilor din lo- 
Mlitate se lucrează, în prezent,

'••••,.. A/' s •

■
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• Un grup de mineri 
Lupeni: Sîntem la curent cu 
situația în fapt a echipei Mi
nerul Lupeni (care, e adevă
rat, în acest an putea să „tra
gă" pentru divizia B). Știm 
chiar mai multe despre a- 
ceastă formație, frămîntată 
și controversată. Citiți, în 
orice caz și însemnările des
pre comportarea 
în campionatul I 
serate în această i

trecerile de la o echipă la al
ta, după ce F.R.F, va da pu
blicității „buletinul transferă
rilor". Grizea a terminat 
cursurile I.M.P. Unde își va 
continua activitatea sportivă? 
Nu știm... Și Cristian Făgaș 
a terminat institutul. ~ 
pre un 
biștilor 
Petroșani
Este vorba, cert însă vom ști 
mai tîrziu.

turneu 
de la

peste

Des
ai rug- 

Știința 
hotare ?

• M. V„ Petroșani: S-a 
scris de curînd despre aspec
tul ștrandului din Petroșani. 
Cînd va f: pus la punct ? Cine 
știe I

i Minerului 
trecut, în- 
pagină...

9 I. lancu,
Vom afla amănunte privind

Petroșani:

• Vasiiica din Lupeni : 
Credem că dv., ca locuitoare 
a orașului, puteați afla mai 
rapid decît noi dacă Crista- 
che pleacă la București sau 
nu 1 Da, e adevărat, e 
sportiv de performanță...

Organizația U.T.C. și cea 
de sindicat de la Preparația 
cărbunelui Petrila 
put să 
atenție 
de 
factori
nor interesante 
— între secții 
volei și tenis de cîmp, care I 
s-au finalizat zilele trecute , 
La aceste întreceri au fost 
antrenați peste 100 de tineri ' 
preparatori. La fotbal, a ie- I 
șit învingătoare echipa sec- I 
tiei spălătorie, care a cîștl- 
gat toate pete 6.. .îfttîlnirÂj 
disputate pe- stadignul din | 
Petrila. Intrerbrile Ta l tenis 
de cîmp și *voî£i s-Iau aîspu-J 
tat la complexul sportiv din 
parcul orașului Petrila, fi
ind desemnate aceleași cam
pioane — echipele secției 
spălătorie.

La sfârșitul întrecerilor au 
fost înmînate cupe și di
plome echipelor cîștlgătoare 
și celor mai, buni 
In aceste întreceri 
dențiat tinerii Ion 
loniță Constantin, 
Pîrtea, Francisc 
Gheorghe Costea, Gheorghe-- 
Halasz, Matei Velea.

Tinerilor preparatori pe- 
trileni le dorim mult succes 
în 
de

sportivi. 
s-au evi- 
Ciobanu, 

Emilian 
Menihart,

activitatea lor sportivă 
viitor.

un

Nicolae NAPRODEAN, 
activist al Comitetului mu

nicipal U.T.C.
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echipe, din cadrul Jocurilor
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SOFIA 23 (Agerpres). — 

Proba de semifond din cadrul 
competiției cicliste pe velo
drom „Cupa orașului Sofia" a 
fost cîștlgată de Hans Lutz 
(R. F. Germania), cu 46 punc
te, urmat de Zdenek DOhnal 
(Cehoslovacia) — 42 piincte, 
Marian Ferfelea (România) — 
29 puncte, Jaroslav Blacha 
(Cehoslovacia) — 24 puncte.

Cursa de viteză a revenit 
danezului Eter Pedersen, care 
l-a întrecut în finală pe Ema
nuel Rasch (R. D. Germană). 
In proba de urmărire pe echi
pe, locul întîi a fost ocupat de 
R. F. Germania — 4’34”8/10, 
urmată de formațiile orașelor 
Sofia — 4’38”9/10, Berlin — 
4’39”l/10, București — 4’43” 
9/10, Milano, Praga și Bu
dapesta.

*’■ ■
ISTANBUL 23 (Agerpres).

balcanice de ciclism de la Is
tanbul, a fost cîștieată de se
lecționata Bulgariei, care a 
realizat pe distanța de 100 km 
timpul de 2h 08’41”. Pe locu
rile următoare s-au 
ordine formațiile 
Iugoslaviei, Turciei

clasat în 
României, 
și Greciei.

★
(Agerpres).

O amintire in grup de pe 
Vf. Păpușa (2 509 m) - Mun
ții Retezat.

Foto : Aurel DULA

BUDAPESTA 23
— In turneul internațional de 
box desfășurat la Balaton, 
pugilistul român Ion Șulă s-a 
clasat pe primul loc la cate
goria muscă. El l-a învins în 
finală nc maghiarul Feldeak. 
llie Tîrîlă a ocupat locul doi 
la categoria semimifloeie.

TELEX
Programul turului campionatului 

diviziei A la fotbal, ediția 1973|1974

la amenajarea unei baze de 
asfalt, eu borduri, destinată în
trecerilor de carting ale ce
lor mici, la un teren de tenis 
de cîmp.

In stadiul de intenții, dtipă 
cum ne spunea tov. Alexandru 
Todor, vicepreședinte al con
siliului popular orășenesc, este 
și amenajarea în spațiul de 
tîngă librăria orașului, a încă 
două terenuri de tenis de cîmp.

Pledoarie elocventă pen

tru spectaculozitatea rug- 

btului autentic.

LA A. S. JIUL PETRILA

Sportului de masă — locul cuvenit
Prin menirea pe care o au 

de a răspindj sportul în rîndul 
tuturor cetățenilor, indiferent 
de mediul în care trăiesc, de 
ocupația lor și de vîrstă, com
plexul polisportiv „Sport șl să
nătate" și competiția sportivă 
de masă cu caracter republican, 
elaborate pe, baza măsurilor sta
bilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 
a.c. au început să determine, 
în cluburile și asociațiile spor
tive din municipiu, nu numai 
un curent de opinie favorabil 
ci și condiții prielnice impulsi
onării întregii mișcări sporti
ve. Am încercat să aflăm în 
ce măsură s-a reușit, pentru 
moment, să se imprime un nou 
sistem organizatoric activității 
sportive într-una dintre cele 
mai mari asociații sportive din 
municipiu — Jiul Petrila. Spor
tul de performanță, după cum 
se știe, este bine reprezentat în 
A.S. Jiul Petrila. Există, aici, 
două echipe de divizia A în 
sporturi cu bune tradiții în 
rîndul minerilor de la E.M. Pe- 
trtla : echipa de popice (in
structor Ioan Cherecheșj care 
La primul său an în eșalonul de 
frunte al popicarilor tării, a 
reușit să se claseze pe un loc 
meritoriu (5) și echipa de lupte 
libere (antrenor proi. Gheor
ghe Pop), cu multi tineri de 
perspectivă în lot. Știam că a- 
ici, Ia Petrila, performerilor li 
se acordă în genere, importan
ta cuvenită, că la dispoziția a- 
cestora există o baza materia
lă peste nivelul acceptabilului. 
Și rezultatele s-au văzut. Po

picarii sînt deja cunoscuți in 
întreaga țară, luptătorii conti
nuă să se afirme. Ne-am inte
resat, ca atare, să aflăm locul 
pe care îl ocupă sportul de ma
să în cadrul preocupărilor con
ducerii asociației, modul în 
care baza materială poate asi
gura cadrul optim desfășurării 
unor acțiuni sportive destinate 
celor multi, tineretului, sporti
vilor nelegitimați. Tov. Eusta-

Prin cluburi 
șl asociații sportive

țiu Lungu, vicepreședintele a- 
sociației, ne-a furnizat, cu mă
rinimie, informații deosebit de 
prețioase, atestări ale unui în
ceput de bun augur :

— Ne preocupă, în primul 
rînd, atragerea unui număr cîl 
mai mare de mineri spre sport, 
încercăm, pentru aceasta. să 
punem Ia punct spațiile nece
sare sportului, să dezvoltăm 
baza sportivă de care dispunem. 
Vom reface arena sportivă, o 
vom dota cu noi amenajări. Am 
inițiat și se află în plină des
fășurare, un campionat inter- 
sectoare, Ia fotbal. Peste 1 800 
salariați (9 echipe) M minei 
sînt angajați în întrecerile de 
fotbal «ah popice și orientare 
turistică. Toate competițiile 
sînt organizate pe echipe. în 
toate cele patru sporturi amin
tite. întrecerea de fotbal se a- 
tlă înaintea etapei a IV-a. E-

chipele de șah sînt formate din 
cîte șase membri, 4 seniori și 
2 juniori. Participarea este 
foarte entuziastă. Ni se cer 
chiar să extindem întrecerile, 
să inițiem competiții și la alte 
discipline sportive...

— îndeosebi pentru tineri, 
pentru elevii aflați în vacan
tă, pentru copiii minerilor ce 
ați organizat ?

— Un campionat fără prece
dent. Un adevărat centru de 
copii, bineînțeles... nefinanțat. 
Peste 400 de copii, numai și nu
mai fii ai minerilor noștri, ai 
salariaților exploatării s-au în
trecut intr-o veritabilă compe
tiție a tinereții. In afara obiec
tivului imediat, de a angrena 
copiii intr-o activitate organi
zată, plăcută, țintim și forma
rea unui nucleu valoros de 
foarte tineri fotbaliști, care să 
stea la baza viitoarei echipe de 
fotbal a asociației noastre. Foș
tii fotbaliști D. Cricovan și Io
sif Deleanu, salariați ai minei, 
au selecționat pentru începui 
din marea masă a copiilor, ca- 
re-an venit cu mic cu mare Ia 
arenă, un număr de 48 de co
pii, Cei mai talentați. Se „miș
că" minunat acești copii. A- 
vem convingerea că vom reuși 
ceva inedit, deosebit...

...Preocupări, speranțe. Spor
tului de masă, deci, la A.S. Ji
ul Petrila a început să i se a- 
corde locul meritat. Să sperăm 
că nu va fi un „foc de paie" și 
că începutul bun va fi conti
nuat. extins, dezvoltat!.

V. TEODORESCU

ETAPA I (12 august) : Di
namo—F.C. Constanța, C.F.R. 
Cluj — Petrolul, Steaua — 
C.S.M. Reșița, Steagul roșu
— U.T.A., Jiul — Univ. Cra
iova, Poli. Timișoara — A.S.A. 
Tg. Mureș, S.C. Bacău — 
Rapid, F.C. Argeș — „U“
Cluj, Poli. Iași — Sp. studen
țesc.

ETAPA A II-A (15 august): 
„U" Cluj — Poli. Iași, F.C. 
Constanța — Steaua, Petrolul
— Dinamo, A.S.A Tg. Mureș
— C.F.R. Cluj. Rapid — F.C. 
Argeș, Univ. Craiova — Stea
gul roșu, C.S.M. Reșița — 
Jiul, Sp. studențesc — Poli. 
Timișoara, U.T.A. — S.C. Ba
cău.

ETAPA A III-A (19 august): 
Steaua — U.T.A., Dinamo — 
A.S.A. Tg. Mureș, Poli. Timi
șoara — Univ. Craiova, Jiul — 
F.C. Constanța, Poli. Iași — 
C.F.R. Cluj, „U" Cluj — Sp 
studențesc. S.C. Bacău — Pe
trolul, F.C. Argeș — C.S.M. 
Reșița, Steagul roșu — Rapid.

ETAPA A IV-A (26 august): 
C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița, 
Rapid — „U“ Cluj, Steagul 
roșu — F.C. Argeș, U.T.A.
— Dinamo, Sp. studențesc — 
S.C. Bacău, Univ. Craiova — 
Poli. Iași, Poli. Timișoara — 
F.C. Constanța, Petrolul — 
Jiul, A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua.

ETAPA A V-A (2 septem
brie) : F.C. Argeș — A.S.A. 
Tg. Mureș, Poli Iași — Poli.
— Timișoara, „U“ Cluj — 
Univ. Craiova. Steaua — Ra
pid. C.S.M. Reșița — Petro
lul, F.C. Constanța — Steagul 
roșu, U.T.A. — Jiul. S.C. Ba
cău — C.F.R. Cluj, Dinamo — 
Sp. studențesc.

ETAPA A VI-A (9 septem
brie) : Univ Craiova — Sp, 
studențesc. C.S.M. Reșița — 
F.C. Constanța. C.F.R. Cluj — 
Rapid, Poli. Timișoara — „U" 
Cluj, Jiul — F.C. Argeș, Stea
ua — Poli. Iași, A.S.A. Tg.

Mureș — S.C. Bacău. Dinamo
— Steagul roșu, Petrolul — 
U.T.A.

ETAPA A VII-A (15 septem
brie) : Petrolul — Poli Timi
șoara, Sp. studențesc — Jiul, 
U.T.A. - C.S.M. Reșița, F.C. 
Constanța — C.F.R. Cluj. 
Steagul roșu — Steaua, Rapid
— Univ. Craiova, Poli. Iași —
Dinamo, S.C. Bacău — F.C. 
Argeș, „U“ Cluj — A.S.A. Tg. 
Mureș. ,

ETAPA A VIII-A (30 sep
tembrie) : Jiul — Rapid, 
C.F.R. Cluj — Steagul roșu 
F.C. Argeș — Sp. studențesc, 
A.S.A. Tg. Mureș — U.T.A., 
Univ. Craiova — F.C. Con
stanța, Dinamo — Poli. Timi
șoara, C.S.M. Reșița — „U“ 
Cluj, Steaua — Petrolul, Poli. 
Iași — S.C. Bacău.

ETAPA A IX-A (7 octom
brie) : Steagul roșu — A.S.A. 
Tg. Mures, Poli. Timișoara — 
Jiul, „U“ Cluj - C.F.R. Cluj, 
Petrolul — Poli. Iași, Rapid — 
Dinamo, Sp. studențesc — 
Steaua, S.C. Bacău — C.S.M. 
Reșița, U.T.A. — Univ. Craio
va, F.C. Constanța — F.C. Ar
geș.

ETAPA A X-A (21 octom
brie) : Univ. Craiova — Dina
mo. F.C. Constanța — U.T.A.. 
Poli. Timișoara ' — Steaua. 
C.S.M. Reșița — Steagul roșu 
„U“ Cluj — S.C. Bacău. Sp 
studențesc — C.F.R. Cluj, 
F.C. Argeș — Petrolul. Rapid
— A.S.A. Tg. Mureș, Jiul — 
Poli. Iași.

ETAPA A XI-A (28 octom
brie) ; S.C. Bacău — F.C. Con 
stanța. Steaua — F.C Argeș 
Poli. Iași — C.S.M. Reșița. 
U.T.A. — Sp. studențesc. 
A.S.A. Tg. Mureș — Univ 
Craiova. Petrolul — Rapid, 
C.F.R Cluj - Poli. Timișoa
ra. Steagul rosti — Jiul, Di 
namo - ..U” Cluj.

ETAPA A XII-A (4 noiem
brie! : Rapid — U.T.A., Poli 
Timișoara — Steagul roșu, 
Sp. studențesc — F.C. Con

stanța, AIS.A. Tg. Mureș — 
Petrolul, „U" Cluj — Steaua, 
Jiul — S.C, Bacău, C.S.M. Re
șița — Dinamo, F.C. Argeș — 
Poli. Iași, Univ. Craiova — 
C.F.R. Cluj. .

ETAPA A XIII-A (11 noiem
brie) : C.F.R. Cluj — F.C. Ar
geș. F.C. Constanța — Poli, 
iași, C.S.M. Reșița — Poli. 
Timișoara. Dinamo — Steaua, 
S.C. Bacău — Univ. Craiova, 
U.T.A. — „U“ Cluj, Rapid — 
Sp. studențesc, Jiui —> A.S.A. 
Tg. Mureș, Steagul roșu — 
Petrolul.

ETAPA A XIV-A (18 noiem
brie) : Univ. Craiova — 
C.S.M. Reșița, A.S.A. Tg. Mu
reș — Sp. studențesc, „U“ 
Cluj — Jiul, Poli. Timișoara
— Rapid, Petrolul — F.C. 
Constanța, Steaua — C.F.R. 
Ciut Poli, lași — Steagul ro
șu. F.C. Argeș — U.T.A., Di
namo — S.C. Bacău.

ETAPA A XV-A (25 noiem
brie) : Jiul — Steaua, F.C. 
Argeș — Univ. Craiova, 
C.F.R. Cluj — Dinamo, F.C. 
Constanța — A.S.A. Tg. Mu
reș. Rapid — C.S.M. Reșița, 
U.T.A. — Poli. Iași, S.C. Ba
cău — Poli. Timișoara, Stea
gul roșu — „U" Cluj, Sp stu
dențesc — Petrolul.

ETAPA A XVI-A (2 decem
brie) : Petrolul — „U“ Cluj, 
F.C. Constanța — Rapid, Poli. 
Timișoara — F.C. Argeș, Di
namo —Jiul, Steagul roșu — 
S.C. Bacău, Steaua — Univ. 
Craiova. C.F.R. Cluj — U.T.A. 
C.S.M. Reșița — Sp. studen
țesc. Poli. Iași —A.S.A. Tg. 
Mureș.

ETAPA A XVII-A (9 decem
brie) : A.S.A. Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița. Univ. Craiova
— Petrolul, Sp. studențesc — 
Steagul roșu, Rapid — Poli. 
Iași, Jiul — C.F.R Cluj, 
U.T.A. — Poli. Timișoara, S.C. 
Bacău — Steaua, ,.U“ Cluj — 
F.C. Constanța, F.C. Argeș — 
Dinamo.
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INFORMAȚII DE PARTID
In ajutorul 
agitatorilor

Difuzarea în organizațiile 
de partid din municipiul nos
tru a unui număr de 600 e- 
xemplare din broșura ..In a- 
jutorul agitatorului" nr, 2 e- 
ditată de secția de propagan
dă a Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. și 
dacția ziarului „Drumul 
cialismu-lui" constituie

re- 
so- 
un 

sprijin prețios în cunoașterea 
sarcinilor ce revin în aceas
tă perioadă comuniștilor și 
oamenilor muncii din docu
mentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 18-19 iunie a.c.

Broșura cuprinde articolul 
semnat de tovarășul Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean Hunedoara 
al P.C.R. întitulat: „Amplă 
mobilizare a forțelor organi
zațiilor de partid la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor e- 
economlce" dedicat marii în
treceri ce se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August. Ea 
cuprinde, de asemenea, arti
colele „Baza dezvoltării for
țelor de producție11, „Condu
cerea și organizarea științifi
că a producției'', „Afirmarea 
conștiinței înaintate1' și alte
le.

De un larg interes sînt ar
ticolele „Presa — mijloc efi- 
cient-de Informare, de cu
noaștere și de lucru în mun
ca politică", „Agitatorii în 
acțiune", „Mic cod etic" ca
re merită să fie studiate cu 
multă atenție, ele oferind a- 
gitatorilor răspunsuri docu
mentate la problemele si sar
cinile ce le stau în față.

al P.C.R., a fost difuzată in 80 
de organizații de partid, la 
casele de cultură din Petro
șani și Uricani, la căminele 
culturale și alte instituții de 
cultură și artă.

Acest program vine în spji- 
jinul organizațiilor de partid, 
de sindicat și U.T.C., a insti
tuțiilor de cultură, ajutîndu-le 
să-și organizeze din timp ac
țiunile cultural - științifice 
pentru a cuprinde la aces-

■ tea un număr cît mai mare 
de „a meni ai muncii.

Instruirea,
educarea tinerilor
constructori

in atenția 
comitetului
de partid

un bogat program 
de acțiuni

politice
Și

cultural-educative

Comitetul de partid al Șan
tierului T.C.M.M. a analizat 
activitatea desfășurată de ti
nerii constructori pentru rea
lizarea planului valoric și fi
zic, cît și a celorlalți indica
tori. Membrii comitetului de 
partid au apreciat aportul ti
nerilor la realizarea obiecti
velor de investiții aflate în 
execuția șantierului, le-au dat 
prețioase îndrumări. La că
minul din Petroșani al șanti
erului s-au organizat întîlniri 
ale tinerilor noi angajați și 
găzduiți aici cu tinerii mai 
vechi în producție, cu munci
tori cu înaltă calificare care 
le-au vorbit acestora despre 
importanța diferitelor profe
siuni, despre posibilitățile de 
calificare și de ridicare a ca
lificării profesionale din ca
drul șantierului.

Preocuparea organizației 
U.T.C. pentru îmbunătățirea 
muncii politico-ideologice în 
rîndul Ținerilor constructori 
s-a concretizat în forme ea : 
„Dicționar politic11 în cadrul 
căruia au fost expuse temele : 
.Democrația socialistă", „Ve- 

,Avuția se
care a 
însem-

Broșura cu programul se
lectiv al acțiunilor politice și 
cultural- educative, care 
vor 3vea loc în trimestrul III 
al anului 1973, editată de Co
mitetul județean Hunedoara

nitul național", „. 
cialistă" și altele Ia 
luat parte un număr 
nat de tineri.

Pentru petrecerea 
timpului liber, tinerii 
tructori au avut la dispoziție 
o popicărie, un teren pentru 
tenis de cîmp, iar pînă în lu
na septembrie uteciștii și cei-

utilă a 
cons-

lalți tineri de pe șantier vor 
fi mobilizați la amenajarea 
prin muncă patriotică a unui 
teren de volei și a altuia de 
baschet.

Comitetului de partid al 
șantierului a stabilit ca sar
cini pentru organizația U.T.C. 
intensificarea muncii politi
co-educative în rîndul tinere-' 
tului în lumina indicațiilor 
conducerii partidului, organi
zarea de activități variate și 
atractive, abonarea a cît mai 
mulți tineri la ziare și revis
te, îndrumarea acestora spre 
biblioteci și alte activități 
plăcute și utile.

Presa
mai larg 

răspindită

Organele și organizațiile de 
partid se ocupă în permanen
ță de pătrunderea ziarelor și 
a publicațiilor social-politice 
în rîndul maselor de cititori 
din întreprinderi și instituții. 
Datorită strădaniilor depuse, 
s-a reușit ca în trimestrul II 
al acestui an, 
fie difuzate 
nostru 
90 000 
luna 
85 000 
re și

Se apreciază însă că 
rul de abonamente la 
rele „Drumul 
„Steagul roșu", 
..Munca" și alte 
poate fi substanțial 
că difuzarea presei 
unele îmbunătățiri.

In munca pentru 
rea mai largă a presei s-a vă
dit o preocupare sporită în 
ultima vreme din partea co
mitetelor de partid și a orga
nizațiilor de bază de la E.M. 
Aninoasa, E.M. Lonea, E.M. 
Petrila și E.M. Lupeni. Nu în 
aceeași măsură s-au preocu
pat de pătrunderea presei 
organele și organizațiile de 
partid de la autobaza I.T.A., 
Cooperativa „Unirea", E.M. 
Dîlja și altele. Este necesar 
să se desfășoare o mai inten
să activitate în această direc
ție pentru a spori în mod 
simțitor numărul de abonați 
la ziare și publicațiile so
cial-politice.

V. COCHECI 
activist de partid

in mase

17 septembrievor începe la

(Agerpres)

Promovarea noului
(Urmare din pag. 1)
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In anul de învățămînt su
perior 1973—1974 ș: cursurile 
postuniversitare vor începe, 
potrivit noilor reglementări, 
cu două săptămîni mai devre
me : 17 septembrie. In con
formitate cu prevederile nor
mativului recent elaborat, în- 
vățămîntul postuniversitar, or
ganizat sub egida Ministeru
lui Educației și Invățămîntu- 
lui, va funcționa în facultăți 
sau secții de specialitate ale 
acestora, în institutele de cer
cetare și de proiectare, pre
cum și în alte unități. In ve
derea realizării unei strînse 
legături între această formă 
de studiu și necesitățile pro
ducției, instituțiile de învăță
mînt superior, în colaborare 
cu întreprinderile și instituți
ile interesate, vor lua din 
vreme măsuri pentru desfă-

șurarea cursurilor și a princi
palelor activități cu caracter 
aplicativ — lucrări de labora
tor, studii de teren, experi
mente medicale etc., — în u- 
nități productive și de cerce
tare științifică, stațiuni agri
cole experimentale, ferme 
specializate, clinici, folosind 
baza lor materială. Cursurile 
postuniversitare se vor desfă
șura sub trei forme: fără 
frecvență, — cu scoatere par
țială din producție de maxi
mum 30 de zile eșalonat în 
două perioade; seral — fără 
scoatere din producție : și de 
zi — cu scoatere din produc
ție, pentru specialitățile care 
necesită pregătire intensivă și 
activitate continuă în labora
toare, centre de calcul, stații- 
pilot.

publicațiile să 
municipiul 

număr 
exemplare, iar 
iulie au fost 
de abonamente 
reviste.

în 
într-un de 

pentru 
făcute 
la zia-

numă- 
zia- 

socialismului", 
„Scînteia", 
publicații 
majorat, 
necesită

răspîndi-

• Gheorghe M. Gheorghe, 
Paroșeni : La calcularea aju
toarelor materiale în cadrul 
asigurărilor sociale se ia în 
considerare salariul tarifau de 
încadrare din luna în care 
s-a produs incapacitatea tem
porară de muncă. In salariul 
tarifar nu este cuprins spo
rul de vechime neîntreruptă 
în aceeași 
secință. 
calcul la 
de boală.

oare întreruperii de un an și 
patru luni care ați avut-o 
pentru îndeplinirea obligați
ilor militare.

Mezei, Vul- 
putea veni în 
consultat No-

unitate și, în con- 
aceasta nu se ia în 
stabilirea ajutorului

grup de salariați ai• Un 
minelor Petrila și Lonea.

Cuantumul ajutoarelor
pentru incapacitățile tempo
rare de muncă provocate de 
un accident în muncă, de un 
accident în legătură cu mun
ca, de o boală profesională 
sau de tuberculoză, este de 85 
la sută, din salariul tarifar, 
indiferent de natura contrac
tului de muncă și de vechi
mea neîntreruptă în muncă.

• Gheorghe 
can : Pentru a 
ajutorul dv. am 
tariatul de stat Petroșani ca
re informează că, pentru a 
putea intra în posesiunea 
moștenirii, .despre care ne 
scrieți, este necesar să proce
dați așa cum v-a 
în scris, 
Hunedoara.
de martori în fața Consiliu
lui popular al orașului Vul
can nu sînt valabile, motiv 
pentru care aceștia trebuie să 
se prezinte la Notariatul de 
stat Petroșani pentru a da 
cuvenitele declarații de ac
ceptare a succesiunii — așa 
cum prevede legea — fără de 
care problema nu poate fi so
luționată.

Sub îndrumarea biroului co
mitetului municipal al U.T.C., 
în toate organizațiile U.T.C. 
din Valea Jiului se desfășoară 
în aceste zile o gamă largă de 
activități politico-educative.

Paralel cu fazele concursului 
cu tema „România în 29 de ani 
de muncă și realizări11, la care 
participă un număr mare de 
tineri din exploatările miniere, 
preparații etc., au loc întîlniri 
alo tinerilor cu activiști de 
partid și ai U.T.C., vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din Valea Jiului. Luînd parte

comunicat,
Notariatul de stat 

Declarațiile date

Ample
acțiuni a

educative
• Francisc Nemeth, U.E. 

Petroșani: Perioada
întrerupt activitatea 
tă, nu se include în 
vechimii neîntrerupte 
eași unitate, aceasta determi- 
nîndu-se prin însumarea pe
rioadelor anterioare și ulteri-

cît ați 
salaria- 
alculul 

în ace-

• Mihai Popovici — Lu- 
peni: Șeful stației Lupeni 
declară că cele sesizate de dv. 
cu privire la refuzul de a ac
cepta la transport ambalaje 
ale țăranilor producători este 
neînțemeiată. Bine era dacă 
ne-ați fi indicat adresa pentru 
a putea lua legătura cu dv.

cu
tinerii

aceste acțiuni educative ti-
A •

Invățămîntul superior minier
(Urmare din pag. 1)

pabil să se adapteze din mers 
la cerințele progresului din 
profesia în care lucrează.

In cadrul institutului nostru 
această cerință a fost rezolva
tă prin specializarea în ultimii 
doi ani de studii, după o pre
gătire comună de 3 ani pentru 
toți studenții unei facultăți. Re
lația învățămînt — practică es
te substanța științei, în acest 
scop și integrarea învățămîntu- 
lui cu producția are menirea de 
a forma gîndirea profesională, 
capacitatea de a lucra practic 
încă de pe băncile facultății. 
Ținerea unor cursuri și lucrări 
direct în unitățile productive 
are tocmai acest scop. Astfel, 
cursurile de Rezistența materi
alelor, Tehnologia construcției 
și repararea utilajului minier, 
Aeraj și protecția muncii, Ma
șini miniere, Utilaj de încărca
re și transport minier, Instalații 
de extracție, Instalații electro
mecanice, Prepararea substan
țelor miniere utile. Exploatări 
miniere, Topografie minieră. 
Săpare și susținere etc., se țin 
direct la unitățile miniere din 
Valea Jiului, avînd o eficien
tă sporită.

Viitorul inginer trebuie 
ducat în așa fel îhcît să fie 
tașat muncii nemijlocite 
producție, să cunoască bine
perațiile îndeplinite de un mun
citor. E o condiție necesară 
pentru prestigiul inginerului ,1a 
viitorul lui loc de muncă, pen
tru, aș spune, superioritate lui 
asupra mașinilor pe care tre
buie nu numai să le utilizeze, 
ci să le perfecționeze neîncetat.

Saltul calitativ pe care tre
buie să-l realizeze neîntîrziat

ac- 
a 

de 
di

e- 
a- 
în
o-

școala superioară de minerit, 
este condiționat, firesc, de 
centuarea laturii educative 
procesului de învățămînt, 
creșterea rolului cadrului
dactic în formarea pentru pro
fesie și viată a studentului, în 
întărirea răspunderii cu care e 
Investit acesta de către partid. 
Procesul educativ din institut, 
la desfășurarea optimă a căru
ia concură, sub conducerea or
ganizației de partid, factorii de 
învățămînt și asociația studen
ților comuniști va cunoaște noi 
îmbunătățiri ce decurg din pro
gramul general de fortificare a 
gîndirii și atitudinii revoluțio
nare, din orientarea ideologică, 
marxist-leninistă a activității 
de formare a virtuților politice 
și morale proprii intelectualu
lui societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Răspunderile ce le avem în 
înfăptuirea măsurilor stabilite 
de partid pentru dezvoltarea și 
perfecționarea învățământului 
au implicații adinei în dome
niul educației, pentru a se eli
mina insuficiențele și parale
lismele care mai stăruie în însu
șirea științelor sociale și cu
noștințelor politice. In funcțio
narea optimă a relației profesor 
— student, stă una din premi
sele saltului calitativ a învăță- 
mîntului, deci trebuie să se 
bucure de o atenție deosebită.

Expresie a creșterii rolului 
conducător al partidului, ca ur
mare a înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale, cuvîntarca 
secretarului general înfățișea
ză cu claritate atribuțiile su
preme pe care le au organizați
ile de partid în controlul și 
conducerea întregului învăță
mînt, răspunderile ce revin fie
cărui comunist față de aplica

de înaltă

rea programului de măsuri a- 
doptat. Chezășia exercitării 
mult mai sistematice a acestui 
rol primordial, decisiv pentru 
progresul învățămîntului supe
rior, stă însăși în clarviziunea 
și precizia sarcinilor de vitală 
însemnătate trasate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în vede
rea dezvoltării unui, învățămînt 
complex și unitar,
calitate, pe deplin integrat în 
opera de edificare pe multiple 

' planuri a societăți; socialiste.
Conducerea Institutului de 

rpine din Petroșani, comitetul 
de partid, întregul corp profe
soral, se anqajează să traducă 
în viață Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 18-19 iu
nie 1973 cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea învăță- 
mîntului în Republica Socialis
tă România, în care scop vom 
ridica necontenit rolul proce
sului de învățămînt, vom mo
derniza metodele de predare și 
vom intensifica munca de edu
care comunistă a studenților.

la
nerii își îmbogățesc cunoștin
țele despre mărețele •realizări 
obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, des
pre contribuția activă a* tinere
tului la făurirea socie
tății socialiste multilateral
dezvoltate. De asemenea, au 
început întrecerile sportive la 
fotbal, volei, șah, tenis de ma
să de la nivelul secțiilor, sec
toarelor, urmînd ca în apropi
erea zilei de 23 August să ai
bă loc fazele finale, echipele 
cîștigătoare intrînd în posesia 
trofeului „Cupa Eliberării".

In programul activităților cu 
tinerii se înscrie și acțiunea 
Intitulată „Zilele presei pentru 
tineret" care se va desfășura 
în perioada 10-15 august. In a- 
ceastă perioadă vor avea loc 
întîlniri, prezentări de cărți, 
lecturi ale presei etc., se vor 
organiza seri distractive, pro
grame artistice, carnavaluri.

De menționat că toate aceste 
activități sînt dedicate de ti
nerii din Valea Jiului zilei de 
23 August și celui de al X-lea 
Festival mondial al tineretului 
și studenților care se va des
fășura la Berlin în perioada 28 
iulie — 5 august a.c.

ționat, și se aplică deja la 
mina Vulțan, un aparat de 
tractat și manevrat materi
alele în abataje.

La I. U. M. Petroșani, pre
ocupările pentru promovarea 
noului, reducerea efortului 
fizic și mai buna organizare 
a producției — deci pentru 
creșterea productivității mun
cii și a eficienței economice
— Sînt prezente la cote ri
dicate în flecare secție, Ia 
fiecare loc de muncă. ..Demn 
de remarcat în această pri
vință — anrecia tovarășul 
Dumitru Boța, secretarul co
mitetului de partid pe în
treprindere — este ridicarea 
nivelult.il de conștiință 
oamenilor, a capacității 
de gîndire și de acțiune 
organizată, disciplinată, 
spiritul normelor vieții 
muncii comuniștilor, al i 
cil și echității socialiste, 
promotorii tuturor acțiuni
lor, ai însuflețitoarei între
ceri socialiste pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
asumate în acest, an, pentru 
realizarea cincinalului înain
te de termen, sînt membrii 
de partid11:

Oameni! se preocupă și de 
ușurarea propriei activități, 
pentru ca munca să Ic fie 
mai snornică.

— Ne „presează11 sarcinile 
rrîobilizatoare pe care le a- 
vem — ne spunea maistrul 
turnător Gheorghe Maghiar
— și pe care vrem să le în
deplinim mai repede și mai 
bine. De curînd, la turnă
torie a fost valorificată 0 
idee a inginerului Ioan Bota, 
în ițpțna căreia s-a. realizat. .. 
o instalație automată de us
cat și transportat nisipul din 
depozit la locul de muncă. 
Pe lîngă faptul că înlocuieș
te munca a patru oameni, 
crește considerabil produc
tivitatea. De asemenea, a 
fost finalizată o altă insta
lație automată — de trans
portat fierul vechi din de
pozit la cuptoarele electrice 
de topit — care, pe cît este 
de simplă, pe atît este de 
eficientă.

al
lor

în 
Și 

eti- 
Iar

— Totul este posibil dacă 
oamenii gîndesc, dacă ac
ționează cu responsabilitate, 
dar și cu curaj — sublinia 
inginerul loan Bota, șeful 
secției turnătorie. Aici, la 
noi, munca este mai grea 
ca în alte secții. Trebuie să 
găsim răi de ușurare, trebuie 
să gîndim, să nu lăsăm nici 
o clipă mintea să vegeteze. 
Noul este mereu în preajma 
noastră. N-avem decît să-l 
căutăm și să-i dăm utiliza
rea pe care o dorim.

Aceleași strădanii pentru 
îmj ■ 
toate 
teren 
— în 
cuție 
niere 
telierele de reparații meca
nice și electrice, de construc
ții metalice, la secția meca
nică. De-rrp modul în care 
oamenii gîndesc și acționea
ză, despre hotărîrea lor de 
a-i Sprijini mai mult în mun
că pe mineri, despre pasio
nanta întrecere pe care o 
desfășoară în cinstea zilei de 
23 August, precum și despre 
dorința unanimă de a înfăp
tui integral și de calitate 
sarcinile și angajamentele a- 
nului 1973, ne-au vorbit și 
ing, Dumitru Coșa, directo
rul adjunct al întreprinderii, 
maiștrii Viorel Anghel (sec
ția mecanică), Petru Voina 
(atelierul de reparații meca
nice) și Tudor Rusu (secția 
turnătorie), muncitorii Gheor
ghe Tefeleș și loan Fănic 
(atelierul de reparații meca
nice), Marin Ștefan și Petru 
Ailenoi (turnătorie).

Din însumarea tuturor dis
cuțiilor am reținut că acești 
oameni muncesc cu 
dăruire și abnegație, 
conștienți de menirea 
conomică și socială, 
treaga lor activitate, 
orientează după niște reguli 
anume, precise — după nor
mele muncii și- vieții comu
niștilor, ale eticii și echității 
socialiste —, dorind cu toată 
ființa lor să se alăture efor
tului întregului popor pen
tru mai mult, mai bine, mai 
eficient.

••rtății, sub 
aspectele, pentru creș- 
productivității muncii 
întreprinderea în dis- 

și în exploatările tni- 
—- am întîlnit și la a-
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Oameni ai indeminării și ai curajului
(Urmare din pag. 1)

pe, pe pante cu înclinări mari. 
La punctul unde s-au oprit in 
alunecarea lor, buștenii sint 
legați cu cablul acționat de 
troliul tractorului, sint așe
zați pe sapa acestuia și dru
mul spre rampă începe.

Prin terenuri ■ denivelate, 
mocirloase, prin albia pîraie- 
lor, încărcătura de 2-3 tone 
este tractată prin torța zeci
lor de cai putere la vale. Dru
mul este greu, menținerea e- 
chilibrului și depășirea ob
stacolelor cetind o indemina- 
re deosebită din partea omu
lui de la volan. Rezistența în
cărcăturii este uneori neobiș
nuit de mare, tractorul se o- 
pintește, roțile din lalâ pierd 
contactul cu solul, insă omul, 
care face corp comun cu trac
torul, nu are Voie sa șovăie. 
Cu curaj, mărește forța de 
tracțiune și obstacolul este 
învins, prețioasa încărcătu
ră poate fi tractată măi 
parte.

Sus, in munți, clima 
aspră, orice înrăutățire a

mii înregistrată la șes este 
resimțită mult amplificat la 
peste 1 Ouu de metri altitudi
ne. Vremea pune probleme 
deosebite transportului in ex
ploatările forestiere. Primă- 
vara șl toamna ploile abun
dente îngreunează mult de
plasarea, înghețul aduce cu 
sine pericolul derapajului, 
ninsorile abundente blochea
ză circulația.- Si, totuși, fără 
întrerupere, zi de zi, masa 
lemnoasă ia drumul Între
buințărilor multiple pe care 
i le rezervă prelucrarea supe
rioară din industrie. Una din 
etapele importante ale aces
tui drum este realizată de 
tractoare, aceste utilaje cu 
funcționalități multiple care 
au cunoscut o modernizare 
continua și o creștere consi
derabilă a parcului existent.

de-

este
v re

jiomplexilalea iucrări- 
S lor executate in munți 
v de tractoare este lega- 
intim de cei care le con

duc, de tractoriștii Care, deși
nu au o vechime prea mare

ta

intre cei ce și-au transmis 
din tată-n fiii meșteșugul pre
lucrării lemnului, se bucură de 
un incontestabil prestigiu 
profesional. Prestigiu ce s-o 
născut șl se menține prin 
muncă, prin efectuarea lucră
rilor ce necesitau altădată un 
efort fizic deosebit.

In exploatările forestiere 
lucrează brigăzi alcătuite din 
oameni care cunosc tainele 
pădurii, care nu dau înapoi 
din fața greutăților. Dar 
pentru ca eforturile lor să 
fie încununate de succes au 
nevoie de un bun tractorist, 
de un om care să fie alături 
de ei, clipă de clipă, acolo 
unde apare o greutate, pentru 
a ridica și transporta încăr
cătura, pentru a debloca dru
mul de copacii căzuți, pentru 
a-i stivui...

La exploatarea Sterminosu 
l-am întîlnit pe GRÎGORE 
MOGLAN, la Griveiu pe PE
TRE ALEXA. doi dintre trac
toriștii care realizează o eta
pă importantă in drumul va
lorificării lemnului Siguran-

ța și operativitatea cu care e- 
xeăută complicatele manevre 
sugerează semnificația 
Uzării acestui generator 
bil de forță, care este 
torul, în lucrări cu un 
mare de dispersare.

— Pasiunea pentru meserie 
pe care au dovedit-o întot
deauna oamenii acestui vechi 
meșteșug ni s-a transmis și 
nouă, tractoriștilor, ne spune 
Petre Alexa. Munca pe care 
o fac nu este ușoară, însă îmi 
place, pentru că e mereu alta, 
apar întotdeauna noi și noi 
probleme. Cred că m-aș plic
tisi să conduc tractorul la șes.

Aceștia sînt tractoriștii 
munților: oameni care exe
cuta, prin intermediul manete
lor, o mare varietate de ope
rațiuni, care înscriu siluetele 
tractoarelor pe 
tor ii aproape
închipuit. cu
dominare și cu mult curaj 
care și-au cîștigat un loc de 
cinste în rîndul celor ce con- 
tribue la valorificarea 
nului, una din marile 
gății ale țării.

traiec- 
de ne- 

tnu/tă în-

totală 
deplin 
lor e- 

In tn- 
ei se

angajează de urgență
— muncitori necalificați (bărbați), asigurindu-le salariu) 

tarifar de bază 1 255 lei/lună.
Cererile se primesc zilnic, la biroul personal al uzinei.

uti- 
mo- 
Irac-' 
grad
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Intîlnirea dintre tovarășul
holde Ceaușescu

si tovarășul Armand Nicolas-> >

(Urmare din pag. 1)

tocești, ale vieții internaționa
le.

Delegația Partidului Comu
nist din Martinica a mulțumit 
Partidului Comunist Român pen
tru primirea foarte cordială de 
care s-a bucurat pretutindeni 
în timpul vizitei sale, vizită ce 
i-a prilejuit cunoașterea re
marcabilelor realizări ale Ro
mânie; Socialiste, țară în plină 
dezvoltare în toate domeniile.

In timpul convorbirilor s-a 
subliniat cu satisfacție bunele 
raporturi statornicite între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Martini
ca și a fost exprimată hotărî
rea comună de a extinde și în 
viitor conlucrarea tovărășeas
că dintre ele, în folosul întări
rii prieteniei dintre cele două 
partide, al unității mișcării 
comuniste și muncitorești.

Trecîndu-se în revistă unele

aspecte '31e situației internați
onale actuale, a fost evidenția
tă necesitatea unirii forțelor 
revoluționare, progresiste, antî- 
imperialiste pe scară națională 
și internațională, a intensifică
rii eforturilor lor în vederea 
continuării și adîncîrii cursu
lui spre destindere, colaborare 
și apropiere între popoare, îm
potriva imperialismului, pen
tru pace, libertate, independen
tă națională și progres social.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Martini- 
ca au reafirmat hotărîrea lor 
de a milita pentru dezvoltarea 
unității, solidarității și colabo
rării partidelor comuniste, și 
muncitorești, forțelor antiimpe- 
rialiste, democratice și progre
siste, în interesul socialismu
lui și păcii în lume.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

Cambudgiei
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Cambodgfei,

Huot Sambath, în vizită de.ră
mas bun, cu ocazia plecării sa
le definitive din tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

ULTIMELE ȘTIRI ^tÂXÂ>
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Prezențe românești

Delegația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 

Leonte Răutu, a sosit la Havana
HAVANA 23 — Corespon- 

tul Agerpres, M. Fabian, 
transmite : La Havana a sdsit 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Leonte Rautu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care, Ia invita
ția C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba și a guvernului re
voluționar, va participa la 
festivitățile consacrate celei

de-a XX-a aniversări a Insu
recției naționale cubaneze. 
Din delegație fac parte, de a- 
semenea, 
Moga, 
P.C.R., 
tetului 
P.C.R., 
Ionel, 
apărării naționale, și 
Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul țării 
noastre Ia Havana.

tovarășii Ioachim 
membru al C.C. al 
prim-secretar al Comi- 
județean Hunedoara al 
general-colonel Vasile 

adjunct al ministrului
Petre

Pe aeroportul „Jose Marți", 
în întîmplinarea delegației de 
partid, și guvernamentale ro
mâne au venit Sergio Del Val
le, membru al Biroului Politic 
al C. C. al P. C. din Cuba, 
Carlos Rafael Rodriguez și 
Antonio Perez, membri ai Se
cretariatului C.C. al P. C. din 
Cuba, Fernando Vecino Ale- 
gret, adjunct al ministrului 
forțelor armate revoluționare, 
activiști de partid și de stat 
cubanezi.

Sesiunea parlamentu 
lui indian

DELHI 23 (Agerpres). — La 
Delhi au început lucrările se
siunii parlamentului indian. 
Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează probleme ale dezvol
tării economice a țării, exa
minarea noilor proiecte de 
legi cu privire Ia activitatea 
și, extinderea sectorului de 
stat în economie. In atenția 
participanților la sesiune se 
vor afla, de asemenea, o se
rie de probleme privind poli
tica externă a Indiei.

COMUNICAT COMUN 
BULGARO-FRANCEZ

SOFIA 23 (Agerpres). — 
Comunicatul publicat la în
cheierea convorbirilor purtate 
de primul ministru al Fran
ței, Pierre Messmer, cu pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, Stanko 
Todorov, reliefează părerile 
foarte apropiate ale celor două 
guverne asupra multor pro
bleme internaționale exami
nate. Comunicatul subliniază

Cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a revoluției egiptene

Cuvîntarea președintelui 
Anwar Sadat

1 
hotărît să 
diplomatice 
urmare a

BUDAPESTA 23 — Cores
pondentul Agerpres, Aurel 
Pop, transmite : Luni sra des
chis la Debrecen „Săptămîna 
cooperației de consum din 
Republica Socialistă Româ
nia". Organizată pentru a do
ua oară în Ungaria, Săptămi- 
na cooperației de consum ro
mâne, constituie un bun pri
lej de a prezenta publicului 
ungar sortimente de bunuri 
de consum românești.

La festivitatea de deschide
re, organizată la magazinul 
universal din Debrecen, au 
participial lon Rădulescu, vi
cepreședinte al Centrocvop, 
și Mihaly Bartolak vicepreșe
dinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor de consum 
din R.P. Ungară (SZOVOSZ).

MOSCOVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Cre- 
tu, transmite : La 23 iulie, la 
Moscova s-a încheiat cel 
de-al VIII-lea Festival inter
national ■ al filmului, desfășu
rat sub deviza „Pentru uma
nism in artă, pentru pace și 
prietenie între popoare". Ța
ra noastră a fost prezentă în 
concurs cu peliculele de lung 
metraj „Explozia", in 
lui Mircea 
nica", film 
neret, în 
Bostan.

Juriul festivalului a acor
dat medalia de bronz filmu
lui românesc „Veronica", iar 
„Explozia" a primit „Diploma 
juriului".

regia
Drăgan, și „Vero- 
pentru copii și ti- 

regia Elisauetet

Consultările dintre șefii de stat 
ai Marocului, Algeriei și 

Mauritaniei
RABAT 23 (Agerpres).

In clădirea 
localitatea 
au început 
tripartite la 
participă regele Hassan 
II-lea al Marocului, președinte
le Algeriei, Houari Boumedie- 
ne și președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah.

municipajitătii din 
marocană Agadir 
lucrările reuniunii 
nivel înalt, la care 

al

După cum s-a precizat, reu
niunea „are loc. în cadrul intîl- 
nirilor și consultărilor dintre 
reprezentanții Algeriei, Maro
cului și Mauritaniei avind 
drept obiect probleme care pri
vesc regiunea în .care se află 
cele trei țări".

♦

Sosirea la Londra
a preșiidintelui
Pakistanului

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a sosit, luni, 
la Londra într-o vizită ofici
ală de trei zile, la 
primului ministru 
Edward Heath.

Vizita iui Norodom Sianuk
în R.P.D. Coreeană

. .
PHENIAN 23 

Kim Ir Sen, 
R. P. D. Coreene, 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a oferit o 
recepție în onoarea lui Noro
dom Sianuk, 
cambodgian, 
Frontului Unit Național 
Cambodgiei, care se află 
vizită la Phenian — relatează 
agenția ACTC.

Președintele Kim Ir Sen a 
subliniat, în cuvîntul rostit cu 
acest prilej, sprijinul și simpa
tia pe care popoarele din în
treaga lume le manifestă față 
de lupta dreaptă a poporului

(Agerpres). — 
președintele 

secretar

șeful statului 
președintele 

al 
în

cambodgian condus de F.U.N.C. 
în frunte cu Norodom Sianuk, 
reafirmînd, totodată, solidari
tatea și sprijinul pe care po
porul coreean le acordă lup
tătorilor pentru independența 
națională din Cambodgia.

In cuvîntul său de răspuns, 
Norodom Sianuk a arătat că, 
în ciuda bombardamentelor 
masive ale aviației americane, 
forțele patriotice cambodgie
ne continuă ofensiva irezisti
bilă asupra capitalei Pnom 
Penh, subliniind hotărîrea po
porului cambodgian, a F.U.N.C. 
și G.R.U.N.C. de a lupta' nea
bătut, pînă la victoria finală.

satisfacția părților în legătură 
cu progresele realizate în slă
birea încordării și extinderea 
colaborării pe continentul 
european. In context, șefii ce
lor două guverne au salutat 
Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, ex- 
primîndu-și dorința de a con
tribui activ la succesul lucră
rilor ei.

Evidențiind cu satisfacție 
dezvoltarea favorabilă a rela
țiilor dintre Bulgaria și Fran
ța în ultimii ani — menționea
ză comunicatul — părțile au 
constatat existența unor con
diții corespunzătoare pentru 
extinderea raporturilor bilate
rale. Șefii celor două guverne 
au subliniat necesitatea de a da 
un nou impuls relațiilor eco
nomice, în special 
industriale.

Stanko Todorov 
invitația de a face 
ficială în Franța.

CAIRO 23 (Agerpres) — 
Cu prilejul celei de-a 21-a a- 
niversări a revoluției egiptene 
de la 23 iulie 1952, la Cairo a 
avut loc o reuniune comună a 
.Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe și a Adunării 
Poporului din Egipt, la care a 
luat cuvîntul președintele An
war Sadat.

Șelul statului a arătat că e- 
venimentele de la 23 iulie 
1952 au marcat o cotitură deci
sivă în istoria poporului egip
tean. Menționînd că bilanțul 
realizărilor este bogat și pro
mițător, el a subliniat succese
le obținute în dezvoltarea in
dustrială a tării, reformele din 
agricultură, construirea bara
jului înalt de la Assuan, schim
bările sociale, controlul forțe- 

- lor populare asupra mijloace
lor de producție, asigurările 
sociale, consolidarea instituți
ilor și respectului legii.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, președinte
le Sadat a arătat că cererea ță
rii sale privind convocarea 
Consiliului de Securitate pen
tru dezbateri aprofundate a- 
supra acestei probleme se în
scrie în cadrul intensei campa
nii

aceea a 
teritorl- 

a reafir- 
necondi- 

re-

Reoublica Peru a 
rupă relațiile 

cu Franța, ca 
ultimei expe

riențe nucleare franceze efec
tuate deasupra atolului Mu- 
ruroa din Pacific — informea
ză agenția France Presse.

Ruperea relațiilor diploma
tice cu Franța a fost anunțată 

. de către premierul 
generalul Edgardo Mercado 
Jarrin, în urma unei reuniuni 
extraordinare a guvernului.

peruan,

cooperării

a acceptat 
o vizită O'

diplomatice întreprinse de

Egipt în cursul anului 1973. Șe
ful statului a subliniat că po
ziția tării sale rămine 
eliberării integrale a 
ilor arabe ocupate. El 
mat sprijinul total și
ționat al Egiptului fată de 
zlstenta palestiniană.

După ce a subliniat că țara 
sa salută orice fel de coopera
re cu toate forțele arabe, pre
ședintele s-a referit la marșul 
libian organizat săptămîna tre
cută, spre Cairo. în favoarea 
unei uniuni imediate și integra
le între Libia și Egipt.. Arătînd 
că s-a întâlnit cu delegația co
mitetului de conducere al a- 
cestui marș, sosită la Cairo, el 
a subliniat că a declarat aces
tora că poziția sa rămîne în 
favoarea uniunii cu Libia. 
„Mă folosesc de această oca
zie, a spus Anwar Sadat, și de 
această, reuniune, pentru a-mi 
alătura glasul aceluia al popo
rului libian și a spune că Moa
mer El Geddafi trebuie să-și a- 
sume responsabilitățile, în spe
cial aceea de a face parte, a- 
lături de mine, din conducerea 
politică unificată, în așa fel in
cit să ne putem îndeplini sar
cinile fată de popoarele noas
tre".

La Kromeriz a avut Ioc, 
o adunare festivă consa- 
împlinirii unui 

de la semnarea
sfert de 
primului 
romăno- 

de-a cin-

luni, 
erată 
veac 
tratat de prietenie
cehoslovac și a celei 
cea aniversări a noului Tratat 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România ți 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

• Potrivit datelor Direcției 
Statistice a R.F.G., în luna iu
nie a acestui an costul vieții 
în Republica Federală Ger
mania a fost cu aproximativ 
8 la sută mai 
aceeași lună a

mare decît în 
anului 1972.

Situația politică din Libia
TRIPOLI 23 (Agerpres). — 

In cadrul unui miting de ma
să, desfășurat la Benghazi, pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, 
Moamer El Geddafi, a rostit o 
cuvîntare în care, analizînd si
tuația . politică 'din țară și din 
zonă, și-a făcut cunoscută ho-

tărîrea sa de a-și retrage 
misia de la 
lui anunțată 
tă, el a 
rămîne în

Totoda- 
că va 

statu
ia ."•are

de- 
conducerea statu- 
anterior. 
precizat 

fruntea
lui libian pînă la data 
va fi realizată proiectata uniu
ne dintre Republica Arabă E- 
gipt și Libia.

Declarații de protest în legătură 
cu experiența nucleară franceză 

din Oceanul Pacific

de tip Boeing- 
companieî 

s-a 
după

e Un avion 
707, aparținînd 
„Panamerican Airways' 
prăbușit luni, imediat 
decolare, în apropiere de rada 
portului Papeete, din Tahiti. 
La bordul aparatului se aflau 
79 de persoane, inclusiv echi
pajul. O însoțitoare de bord, 
care reușise să se salveze, a 
decedat Ia spital ca urmare a 
rănilor primite.

Atacuri împotriva dispozitivelor 
defensive ale trupelor loniioliste 

de lingă Pnom Penii
PNOM PENH 23 (Agerpres) 

— In cursul duminicii, forțele 
patriotice cambodgiene au 
continuat, să lanseze, din toate 
direcțiile, atacuri împotriva 
dispozitivelor defensive 
trupelor regimului de 
Pnom Penh din imediata

ale 
la 

ve-

cinătate a capitalei khmere. In 
aceeași zi, aviația americană 
a intervenit, în repetate rîn- 
duri, în sprijinul forțelor . mi
litare din perimetrul de apă
rare al Pnom Penhului, puse 
într-o evidentă dificultate de 
acțiunile ofensive, neîntrerup
te ale patrioților khmeri.

TOKIO 23 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Japonia 
a dat publicității o declarație 
în. care protestează împotriva 
experienței nucleare franceze 
și cere Franței să sisteze pro
gramul de experiențe în Ocea
nul Pacific.

Declarații de protest au fost 
publicate și de partidele So
cialist, Komeito și Socialist- 
Democratic.

In numele cetățenilor 
Hiroshima, primarul
oraș Setpuo Yamada, a pro
testat împotriva hotărîrii gu
vernului francez de a continua

programul de experiențe nu
cleare, iar Yoshitake Morotani, 
primarul celuilalt oraș al Ja
poniei care a suferit de pe ur
ma bombei atomice, Nagasaki, 
a trimis o telegramă de pro
test ambasadorului francez la 
Tokio.

periențe a provocat în rîndul 
popoarelor din America Lati
nă și din alte zone o îngrijo
rare legitimă și crescîndă, pe 

argentinian o

• Un număr de 13 organi
zații politice și obștești din 
Franța, între care P.C.F. și 
PiS.F., au adresat Ministeru
lui de Externe Francez o scri
soare, prin care cer să se 
transmită guvernului Portu
galiei indignarea profundă a 
poporului francez în legătură 
cu represaliile în masă comise 
în Mozambic de trupele colo
nialiste portugheze.

din 
acestui

BUENOS AIRES 23 (Ager
pres). — Guvernul argentinian 
și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu recenta experiență 
nucleară franceză din Pacific. 
Intr-o declarație dată publici
tății de Ministerul Afacerilor 
Externe, guvernul argentinian 
arată că repetarea acestor ex-

care poporul 
împărtășește.

23 
de

(Agerpres). 
externe al 
Malik, a re-

M La 23 iulie, la Varșovia 
a sosit, într-o vizită oficială 
de prietenie, delegația 
partid și guvernamentală 
R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, 
Biroului Politic 
Partidului Celor
din Vietnam, primul 
al guvernului R.D.V.

In aceeași zi, au început con
vorbirile oficiale polono-viet- 
nameze. I

condusă 
membru 
al 
ce

d e 
a 

de 
al 
al

DJAKARTA
— Ministerul
Indoneziei, Adam 
afirmat opoziția țării sale față
de experiențele nucleare fran
ceze din sudul Pacificului, 
transmite agenția Associated 
Press.

C.C. 
Muncesc 
ministru

A

Intîlnirea miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre 

ale C. E. E
BRUXELLES-23 — Cores

pondentul Agerpres, N. Po- 
pescu-Bogdănești, transmite: 
După reuniunea de luni dimi
neața de la Copenhaga, unde 
au dezbătut problema relați
ilor Pieței comune cu princi
palul său partener comercial, 
Statele Unite ale Americii, mi
niștri afacerilor externe ai. Ce
lor nouă țări membre

C.E.E. s-au reîntâlnit, în după- 
amiaza aceleiași zile, la Bru
xelles. Ordinea de zi a. celei 
de-a doua părți a întîlnirii: 
pregătirea în vederea convor
birilor care se vor deschide în 
septembrie la Tokio în cadrul 
Acordului General pentru 
rife și Comerț (GATT), și 
negocierilor de Ia Geneva, 
sînul aceluiași organism.

HANOI 23 (Agerpres). — 
Agenția VNA a dat publicită
ții o declarație în care respin
ge calomniile difuzate de 
nisterul Informațiilor al 
ministratiei Lon Noi cu 
vire la pretinsele violări 
Acordului de la Paris de 
tre R. D. Vietnam și la pre
tinsa introducere în Cambod- 
gia a două divizii nord-viet- 
nameze în scopul de a parti
cipa la atacurile din împreju
rimile Pnom Penhului. Aceste 
calomnii, arată declarația, sint 
total lipsite de o bază reală, 
ele urmărind să justifice în- 
frîngerile administrației Lon 
Noi provocate de loviturile 
severe ale forțelor patriotice 
cambodgiene.

Mi- 
ad- 
pri- 
ale 
că-

invitația 
britanic,
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MARȚI, 24 IULIE
18,00
18,05

18,35

Curs de limbă rusă (Re
capitulare 3);
Telex ;

dorii (reluare);
13,05 Telejurnal ;
17,30

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pe aripile vîntului, (de 
la orele 14 și 18) ; Re
publica : Bulevardul Romului; 
PETRII.A: Vinovatul este în 
casă ; I.ONEA — Minerul A4 
nul carbonarilor ; VULCAN : 
Joe Hill ; LUPENI — Cultu
ral ; Copilul sălbatic ; Munci
toresc i Fuga e sănătoasă.

5,00 Buletin de știri ; 5,20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul; 
6,00 8,08 Radioprogramul di
mineții ; 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon me
lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri ; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Orchestra de muzică popu-

Doina Moldovei
Iași ; 10,30 Valsuri vocale și 
orchestrale din operete; 11,00 
Buletin de știri; 11,15 Melo
dii de Aurel Manoliche și 
Marius Țeicu ; 11,30 Corul
Filarmonicii „George Enes- 
cu" ; 12,00 Discul zilei; 12,30 
Intîlnlre cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prinz ; 14,00 Compozitorul 
săptămînii ; 14,40 Soliști de 
muzică populară ; 15,00 Bu
letin de știri; 15,05 Selecti- 
uni din opereta „Saltimban
cii"; 15,30 Muzică de estradă; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Un 
virtuoz al naiului ; 16,35 Cîn
tecul săptămînii; 17,00 In
ritm de marș; 17,30 Concert 
de muzică populară; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Zece melo
dii preferate; 21,00 Revista 
șlagărelor; 21,30 Bijuterii
muzicale ; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Concert de seară ; .24,00 
Buletin de știri; 0,03—5,00
Estrada nocturnă.

10,00
10,05

10,45
11,05

12,35

.Noi dezvăluiri privind 
atrocitățile comise de trupele 

portugheze în Angola 
și Mozambic

HAGA 23 (Agerpres). — Du
pă recentele dezvăluiri pri
vind atrocitățile comise de 
trupele colonialiste portughe
ze în Mozambic, noi mărturii 
vin să confirme represiunile 
ia care este supusă populația 
din teritoriile africane în care 
autoritățile de la Lisabona 
vor să-și perpetueze domina
ția prin teroare și prin forța

20,05
20,45

22,15

22,50

Universitatea TV.
Teatru liric TV. „Tru
badurul" de Verd; ;
24 de ore. Contraste în 
lumea capitalului;
Recital de muzică u- 
șoarM: Acvilina Seve
rin ;

Teleșcoală Pagini
din Istoria patriei. Cro
nici numismatice 
Itinerar geografic, 
păsuri în Țara de 
tră ;
Telex ;
Teleenciclopedia 
luare);
Pe un picior de plai;
Telecinemateca pentru 
tineret: Comoara din 
Vadul Vechi. Cu : Ște
fan Mihăilescu-Brăila, 
Ion Caramitru ;

(II). 
Po- 

pia-

(re-

52 de inițiative în 
de săptămîni ;
Genoveva de Brabant 
sau reabilitarea can-

Redacția și administrația ziarului ; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon i 1662.

18,50

19,05

19,30

20,00

Steaua polară — Posi
bilități de calificare 
profesională ;
Floare bănățeană -- 
Cîntece și jocuri popu
lare din zona Caranse
beșului ;
„Viața artistică ieșea
nă" — Orașul, monu
mentele, atelierele — 
Reportaj ;
Interpretul
Arii din opere și 
rete interpretate 
Vasile Pop de la 
trul muzical din 
șov ;
1001 de seri;
Telejurnal. Cincinalul 
înainte de termen — 
1973 an hotărîtor ;

1 «■■■P â
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Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

armelor.
' Astfel, preoții olandezi 

Verdij și Pijnenburg au ară
tat, în cursul unui program 
radiodifuzat, că au fost martorii 
oculari ai împușcării locuito
rilor statului Kisbashi, din 
Angola, acțiune represivă în 
cursul căreia 130 de persoane 
au fost ucise. După masacru 
— a arătat clericul Pijnen
burg — militarii portughezi 
au folosit mașini utilizate la 
construcțiile rutiere pentru a 
îngropa morții și a șterge ur
mele crimei.

Verdij s-a referit, la rîndul 
său, la cazul a două sate care 
au fost 
fiind și 
rutiere, 
urmă a 
presive, 
viața 60

Intr-o 
calitate mozambicană Louren- 
co Marquez, ziarul britanic 
Guardian arată că autoritățile 
colonialiste izolează — arun- 
cîndu-i chiar în
pe toți cei care au fost in 
vreo împrejurare martori 
atrocităților comise împotriva 
populației locale.

complet arse, terenul 
aici nivelat cu mașini 
pentru a șterge price 
acestei operațiuni re- 
în care și-au pierdut 
de persoane.

corespondentă din lo-

închisori

ai

de

săptămînii. 
ope- 

de 
Tea-
Bra-

Cîntecul săptămînii. 
Mîndră tară, de Lauren- 
tiu Profeta ;

Maximele : 
grade ; Paring

Minimele : 
grade ; Paring

Petroșani
15 grade.

Petroșani
11 grade.
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PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme instabilă 
cu cer variabil. Se vor sem
nala precipitații sub formă de 
averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt. slab pînă la 
potrivit din sectorul nord- 
vestic.

O importantă acțiune profilactică
Ministerul Sănătății a în

scris, în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, o im
portantă acțiune profilactică 
în lupta antituberculoasă care 
se va desfășura pe parcursul 
a trei ani. In anul 1973 vor fi 
depistați copiii între 1 și 6 
ani, în anul 1974 elevii din cla
sele II—VII, iar în anul 1975 
elevii din clasele IX—XII din 
licee și școli tehnice și profe
sionale. In prezent, se aplică 
vaccinul BCG preșcolarilor din

19 județe, urmînd ca în semes
trul II să se efectueze și în 
celelalte județe ale țării. 
Vaccinul BCG optimizat, u- 
tilizat în prezent, este preparat 
de Institutul Dr. I. Cantacu- 
zino dună metoda seed-lotului, 
cu adaos de glutamat de so
diu. El își conservă un număr 
mare de germeni vii — de or
dinul milioanelor/mg de pro
dus — în cursul perioadei de 
eficacitate, 
prealabilă

Experimentarea 
introducerii în

practica curentă, efectuată' de 
Institutul de ftiziologie pe nu
meroase eșantioane de vacci
nuri a permis stabilirea unor 
rezultate optime. Se sublinia
ză o toleranță foarte bună la 
toate vîrstele. In ceea ce pri
vește tehnicitatea echipelor 
vaccinatoare, aceasta a făcut 
obiectul unor instructaje, atît 
la nivelul Institutului de ftizio
logie cît și pe plan județean.

(Agerpres)
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