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Angajamente 
care devin fapte

SCURT Și CUPRINZĂ
TOR ! Este modul de a trata 
lucrurile specific omului ca
re știe ce vrea . Așa sint și 
angajamentele minerilor lua
te în aceste zile premergă
toare sărbătorilor lunii au
gust, angajamente prilejuite 
îndeosebi de analizele făcute 
in adunările oamenilor mun
cii din cadrul exploatărilor 
miniere. Iată două exemple 
de la o singură unitate car
boniferă : mina Aninoasa.

— Ne angajăm ca pină la 
sfirșitul lunii să extragem 
peste plan 500 tone de căr
bune, iar in cinstea zilei de 
23 August, alte 500 de tone 
— a spus în cuvîntul său to
varășul AUREL CRISTEA, 
șef de brigadă la un abataj 
frontal.

— Ne angajăm să obținem 
o avansare lunară de peste 
100 metri liniari, a sunat și 
angajamentul brigadierului 
VASILE MINECAN, de la 
pregătiri.

Cărbune 
peste plan
Colectivul de mineri, teh

nicieni și ingineri al secto
rului III al minei Dîlja ra
porta, cu două zile înainte de 
încheierea lunii iulie, o pro
ducție de cărbune extrasă 
peste plan de la începutul 
lunii, de 044 tone, iar de la 
începutul anului de 3869 to
ne.

După cum ne-au relatat 
tehnicianul normator Aurel 
Marinescu și maistrul princi
pal Emeric Nagy, secretarul 
organizației de bază pe sec
tor, la succesele obținute de 
colectiv, au contribuit în ma
re măsură brigăzile care lu
crează în stratul 3, blocul III 
vest, conduse de minerii Pa
vel Tasnady — abataj came
ră nr. 7 — și Mihai Cosma — 
abataj cameră nr. 7 a — ca
re, numai în luna iulie au 
extras 3 733 tone, respectiv, 
2 593 tone de cărbune.

Gheorghe Marmaliue, surprinși de fotoreporter la ieșirea din subteran.

La baza succesului 
în abataje

Ultimele zile ale lunii iulie consemnează noi succese 
realizate in întrecerea pentru mai mult cărbune, obținute 
de brigada condusă de Marin Ciubăr din cadrul sectorului 
I al minei Lonea. Depășirea, lună de lună, a Sarcinilor de 
plan, a făcut ca la sfirșitul primului semestru, in bilanțul 
brigăzii să fie înscris un plus de 2 061 de tone de cărbune 
extras. Buna organizare a lucrului, participarea activă a 
tuturor membrilor brigăzii în procesul de producție au făcut 
ca pînă în prezent acești harnici mineri să depășească sar
cinile ce Ie revin și pe luna în curs cu 800 de tone de 
cărbune. Demnă de subliniat Ia abatajul cameră nr. 123 este 
preocuparea permanentă pentru creșterea productivității 
muncii, preocupare ilustrată de depășirea in această lună 
cu peste 1 600 kg a normei planificate. Alături de șeful 
formației, brigadierul Marin Ciubăr, tinerii Cornel Țîr, Petre 
Bordeianu, Sandu Rusu, Gheorghe Marmaliue servesc drept 
exemplu pentru dăruirea și priceperea pe CBre le mani
festă.

1OO metri liniari avansare i 
în galerii

însumați, metri liniari de avansare pe care, pină Ia | 

sfirșitul lunii, minerii din brigada condusă de Gherasim . 
Fiito, din sectorul de investiții al minei Lonea, ii vor preda, I 
depășesc cifra de o sută. O dovedesc realizările obținute pînă ’ 
in 28 iulie — dată pînă Ia care au predat 26 ml de betonare I 
în galeria transversală nr. 66 (unde avansarea zilnică a fost, 1 
de 4,50 ml), 10 ml de racord într-o galerie direcțională din I 
culcușul stratului 3, iar la cei doi suitori în cărbune, prin 
care se realizează pregătirea unui nou abataj frontal în- 
stratul 3, s-au executat 32, respectiv, 27 ml.

Productivitatea muncii pe fiecare membru al brigăzii a 
fost depășită Ia fiecare din aceste lucrări cu peste 10 la sută. 
Rezultatele rodnice în muncă dobindite de minerii acestei 
brigăzi, doar in luna iulie, asigură intrarea in funcție cu . 
trei zile mai devreme a unor noi capacități de producție ale I 
minei Lonea.

Ritmicitatea transportului 
condifie primordială pentru reali

zarea planului in sectorul forestier

cumpărarea unei cărfi 
f este nu în ultimă in- 
** stan/ă un preludiu la 

actul de cultură pe car'e-l va 
împlini beneficiarul tezaurului 
spiritual cuprins între pagini
le strînse intre scoarțe. Locul 
unde se consfințește acest act 
trebuie să poarte ceva din so-

coperă întreaga suprafață a 
pereților, ultimele nnutăfi e- 
ditoriale își așteaptă cumpă
rătorii. Folosirea rațională a 
spațiului comercial în care a 
fost realizat cu multă fante
zie un iluminat elegant cre
ează ambianta necesară întîl
nirii cititorilor cu cartea. Vi
trine mari, luminoase se înca-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și tovară
șa Elena Ceaușescu au plecat, 
duminică după-amiază, în 
U.R.S.S., răspunzînd invitației 
C.C. al P.C.U.S. de a petrece 
cîteva zile de odihnă în Cri- 
meea.

I,a plecare, pe aeroportul 
..Mihail Kogălniceanu", tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Mihai Gere, Ion lo- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, precum și

reprezentanți ai organelor ju
dețene și municipale de partid 
și de stat Constanța, ai orga
nizațiilor de masă și obștești 
locale.

Au fost de față V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în țara noastră, și 
membri ai ambasadei.

Numeroși const'ănțeni, care 
în aceste zile au avut în mai 
multe rînduri bucuria de a se 
reîntîlni cu conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
au venit — și acum, pe aero
port — să-l salute cu căldură 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ei aclamă cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.H.,
Ceaușescu și poporul", aplau
dă și ovaționează îndelung. 
In această nouă și entuziastă 
manifestație făcută secretaru
lui . general al partidului se 
regăsesc pregnant exprimate 
simțămintele de profundă dra
goste și prețuire pe care le

nutrește întregul nostru po
por față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea 
sa laborioasă și neobosită pusă 
în slujba înfloririi patriei, a 
cauzei socialismului și păcii.

★
La sosirea în Crimeea, pe 

aeroportul Sinferopol, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmplnați de tovarășii 
KL F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., IC. V. Rusa
kov, membru al C.C. al 
P.C.U S., consilier al secreta
rului general al C.C. al 
P.C.U.S., N. K. Kiricenko, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Crimeea al P.C.U.S., 
T. N. Cemadurov, președinte
le Comitetului Executiv al So
vietului regional Crimeea, pre
cum și alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și •* 
de stat.

(Agerpres)

Întîlnirea prietenească a conducătorilor 
unor Darttde comuniste și muncitorești

La 30 iulie, în Crimeea a 
început întîlnirea prieteneas
că a conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D,

Germană, Mongolia. Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. La întîlnire sînt e- 
xaminate probleme ale dezvol
tării în continuare a colaboră

rii țărilor frățești, precum și 
probleme internaționale ac
tuale.

Lucrările întîlnirii continuă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația de partid și guvernamentală 
a R.D. Vietnam, condusă de tovarășul 

Fam Van Dong
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, duminică dimineața, 
în stațiunea Neptun, pe tova
rășul Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Viet
nam. prim-ministru al guver
nului R. D. Vietnam, și pe 
membrii delegației Partidului 
celor o Muncesc din Vietnam

și guvernului Republicii De
mocrate Vietnam pe care o 
conduce în vizita oficială de 
prietenie ce o întreprinde în 
țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

Intîmpinînd cu cordialitate 
pe oaspeți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a îmbrățișat cu 
căldură ou tovarășul Fam Van 
Dong.

Cu prilejul întrevederii au 
avut loc convorbiri între to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Fam Van Dong.

Din partea română au luat

parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Q.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi-

(Continuars In pag. o 4-a)

Opinii cetățenești
Util, modern, frumos 

și cîteva... excepfii
înnoiri Ia carieră

Cele două coloane, din Uri- 
cani și Iscroni, ale Secției Pe
troșani a Unității de mecani
zare, transport și construcții 
forestiere (U.M.T.C.F.) Deva 
asigură aducerea din multitu
dinea de exploatări aflate la 
zeci de kilometri a unei mari 
cantități de masă lemnoasă, 
mecanizarea unor operațiuni 
de lucru cu lemnul, întreține
rea drumurilor de acces în 
păduri, cu alte -cuvinte acope
ră un capitol important al 
activității de valorificare su
perioară, în condiții de efici
ență economică sporită și cu 
eforturi fizice omenești tot 
mai reduse, a „aurului verde" 
al municipiului nostru.

In discuția purtată recent cu 
tovarășii Nicolae Matei, noul 
șef al Secției Petroșani a 
U.M.T.C.F. și maistrul Emil 
Lauran. secretarul organiza
ției de partid a coloanei de la 
Iscroni, a revenit frecvent a- 
precierea că activitatea secției 
s-a înviorat în ultimul timp. 
Argumentele aduse în spriji
nul acestei aprecieri sint, în

primul rînd, creșterea substan
țială a numărului de curse 
efectuate de mijloacele de 
transport și a volumului de 
masă lemnoasă adusă în depo
zite. Cîteva comparații ni 
s-au părut convingătoare 
în acest sens. Dacă în 
prima decadă a lunii iunie 
coloana de la Iscroni a trans
portat 2 330 de tone, în zilele 
lucrătoare cuprinse ' între 1-10 
iulie au fost transportate 3 783 
de tfine, iar coloana Uricani 
a realizat în decada I a lunii 
iulie 4 386 de tone din care 
numai produse lemnoase 3 036 
tone față de 1 850 de tone în 
decada I iunie. S-a îmbunătă
țit, totodată, coeficientul de 
utilizare a parcului de mij
loace de transport al secției. 
La coloana de la Iscroni acest 
coeficient a crescut de la 48 
la sută în prima decadă a lu
nii iunie Ia 56 la sută în iulie 
și la 60 la sută pe întreaga 
secție, adică au mai rămas de 
realizat 5 procente pînă la a- 
tingerea coeficientului de u- 
tilizare planificat. Alte argu

mente aflate în suportul în
viorării de care vorbeam, și 
desigur nu mai puțin semni
ficative decît cele menționate 
mai înainte sînt: creșterea 
dorinței de afirmare prin 
muncă în rîndul multor con- 

1 ducători auto și lucrători din 
, atelierul mecanic de repara

ții și întreținere, afirmarea 
mai pregnantă a grijii, a sim
țului gospodăresc față de u- 
tilajele și mașinile din dota
rea secției, preocuparea mai 
stăruitoare pentru reducerea 
consumului de carburanți, lu- 
brifianți și piesb de schimb.

La toate aceste premise ale 
înviorării activității secției au 
contribuit din plin conducăto
rii auto de pe mașini carosate 
ca Nicolae Gui, Dumitru Răs- 
coleanu, Constantin Curca, 
Nicolae Băluțiu, Mircea Jurca, 
Iosif Brîndușan; Dumitru 
Gheorghieș, Nicu Popa, Mihai 
Lingea și Vasile Muscăliță de

T. țAțArCA

La Lupeni

Cartea în casă nouă
brielatea și monumentalitatea 
lăcașelor unde se înfăptuiește 
înnobilarea spiritului.

Călăuzit de aceste exigente 
ale comerțului cu cartea, Cen
trul de librării și difuzarea 
cărții din Deva a investit o 
sumă apreciabilă pentru mo
dernizarea unității nr. 22 din 
centrul orașului Lupeni.

Spațiul mult mărit fată de 
vechea unitate oferă o expu
nere și desfacere civilizată la 
nivelul cerințelor comerfulul 
actual cu cartea. Deschisă zi
lele trecute, librăria nr. 22 a 
devenit, chiar din prima zi, 
revelația arterei comerciale a 
orașului minerilor de pe Jiu.

Pe rafturi moderne, care a-

drează armonios în ornamen
tul exterior, realizat cu gust 
și pricepere din plăci de ce
ramică. In cadrul librăriei 
funcționează și un raion de 
papetar ie bine aprovizionat cu 
cele necesare.

Prietenii cărfii din Lupeni 
au. primit cu bucurie vestea 
deschiderii unității nr. 22 re
cent renovate și încearcă con
vingerea că și colectivul de 
deservire își va etala măies
tria profesională la nivelul de 
exigentă la care a fost reali
zat interiorul unității în care 
își desfășoară activitatea.

T. JIANU

Doresc ca în cîteva rînduri 
să mă refer la unele aspecte 
ținînd de urbanistica orașului 
nostru. Ideea mi-a venit la 
înapoierea în Petroșani, la. ca
pătul unei perioade petrecute 
în altă localitate. Mă intere
sează mult și îmi produce un 
sentiment de satisfacție tot ce 
apare nou și frumos în orașul 
nostru. De aceea am făcut o 
plimbare, pe jos, în lungul și 
in latul orașului. Am pornit 
de. la intrarea dinspre Petrila. 
Era o zi de după ploaie și por
țiunea de la fostul „competrol" 
și pînă la garajul E.G.C. a fost 
destul de dificilă din ' cauza 
nămolului adus de apă pe stra
dă și pe trotuar. La intrare am 
admirat însă cu curiozitate și 
mîndrie șantierul de extinde
re a I.U.M.P. Deocamdată aici 
se poate vedea un adevărat 
șantier. O puternică macara 
ridica elementele prefabricate 
și le așeza cu grijă la locul lor. 
Se lucra cu mare atenție. De
ja se poate descifra aici pro
filul viitoarelor hale.

Ajuns în centrul orașului, 
am stat cîteva clipe urmărind 
forfota mare de autobuze și de 
alte mașini. Nici nu-ți vine

să crezi că aceasta are loc în 
Petroșani. Am continuat dru
mul cu gîndul să fac o vizită 
Ia Liceul industrial dar pînă a 
ajunge acolo am fost obligat 
să mă opresc și să privesc în 
stînga și în dreapta Pe o parte 
a străzii principale se lucra cu 
sîrg la demolarea unor clădiri 
vechi care nu mai corespund, 
iar mai jos se lucra la re
tragerea gardului pentru lăr
girea trotuarului. Pe partea o- 
pusă, la fel. Cu mult elan și 
fantezie se construia gardul 
din fața stadionului sportiv. 
Aceste inițiative sînt salutare.

Am vizitat apoi Liceul in
dustrial minier. Am văzut 
aici atelierele» bine puse la 
punct, spațioase, cu alte cu
vinte, un edificiu școlar mo
dern care completează fericit 
urbanistica orașului. In fața 
liceului, se află, după clini se 
știe, cîteva blocuri turn de o 
rară frumusețe. Păcat că zilnic 
se pot vedea la balcoanele a- 
cestora rufe întinse la uscat, 
iar în jurul blocurilor hîrtii și 
alte gunoaie aruncate de sus. 
Copiii zburdă, joacă fotbal pe 
zona verde ce a fost amenaja
tă aici cu trudă de locatari în 
astă primăvară.

Ținînd seama de importan
tele rezerve de piatră de ca
re dispune cariera „Gambri- 
nus", rezerve care au permis 
exploatarea peste prevederi
le de plan în semestrul l al 
anului a cantității de 1(500 to
ne agregate, conducerea 
F.l.L. Petroșani a luat măsu
ra terminării pînă la sfirșitul 
lunii august ac a stafiei de 
concasare și a lucrărilor Ia 
asigurarea alimentației cu 
energie electrică a acesteia.

Expoziția de mobilă

Dovedindu-se că spațiul 
destinai expoziției perma
nente de mobilă din pia(a 
Petroșani este insuficient 
pentru expunerea bogatului 
sortiment de mobilă produs 
de industria noastră, expozi
ției i s-au pus la dispoziție 
de către consiliul popular 
municipal noi spatii.

Noi contracte

(Continuare in pag. a 3-a)

Acțiuni de muncă patriotică 
ale tineretului

Recent, la mina Lupeni a a- 
vut loc o acțiune de muncă vo
luntară patriotică de strînge- 
rea fierului vechi, cu tinerii 
din sectoarele de la suprafață. 
Astfel s-au strîns și transpor
tat pe rampă o cantitate de 15 
tone fier vechi. Paralel, o altă 
acțiune, s-a desfășurat la șan
tierul tineretului de la locul 
de agrement „5 sud", unde s-a 
nivelat terenul și s-au plantat 
flori.

Dintre cei 40 de tineri care

s-au remarcat în mod deose
bit cu acest prilej amintiră pe 
Crăciun Iepure, Remus Sălă- 
jan, Remus Dina, loan Gran- 
cea, Luca Petrică, Jean Cătă- 
naș, Tiberiu Tamaș. Viorel 
Chioreanu, Aurel Dobroiu, Mi
hai lorgu, Ioan Teodoru, loan 
Gavrilă, Viorel Mocanu, Mihoc 
Zaharia, Vasilică Goga.

Gheorghe DOBROIU, 
secretarul comitetului U.T.C.

E.M. Lupeni

Am fost plăcut impresionat 
de tot ce a fost construit util 
și frumos pentru ochiul vizi
tatorului, dar, în același timp, 
m-au și indispus unele aspec
te. Ce am putut vedea pe stra
da Slătioara, spre exemplu ? 
Cum veneam de la Liceul de 
cultură generală — un alt 
edificiu modern de cultură al 
orașului.—, în fața lui, a fost 
construit un loc de parcare. 
Spun că a fost, deoarece nu 
mai este. Din anul 1972 eînd

I. BARTIȘ
Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)

Consiliul popular al comu
nei Bănită a organizat pre
lucrarea cu toți cetățenii co
munei, a ultimelor măsuri 
luate de conducerea de partid 
și de stat cu privire la dez
voltarea zootehniei. Ca ur
mare a acestei acțiuni, s-au 
încheiat cu cetățeriii care' au 
gospodării individuale 6 de 
noi contracte (in afara celor 

existente), din care un număr 
de 7 contracte la porcine, 14 
la ovine ș'. 15 la taurine, cu 
termene de predare în acest 
an.

Modernizări de străzi
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Noutăți in „tabăra*' fotbaliștilor de 
la Jiul.
La ordinea zilei - Buletinul trans
ferărilor.
Ceea ce uită unii antrenori.
Primele întreceri din cadrul corn* 
plexului „Sport și sănătate".

(In pagina a 2-a)

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului : 
CANTINELE MUNCITOREȘTI IN ATENTIA FO
RURILOR COMPETENTE.
Cu scrisoarea dv. în față.

(In pagina a 3-a) I
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Delegația de partid și guvernamentală română 
și-a încheiat
Deschiderea
R.S.F.S.R.
Situația din 
cordată.
Festivalul Mondial al Tineretului

(în pagina a 4-o)

vizita în Cuba, 
sesiunii Sovietului

Cipru continua să

Suprem al

rămină in-

și Studenților.

5

In orașul Lupeni s-au în
cheiat lucrările de moderni
zare a străzilor 6 Martie, 
strada Pompierilor, și Aleea 
Liliacului. Se află in curs 
de modernizare străzile Pa- 
rîngului, Viitorului, Coc
sului.

Transport pe benzi
La mina Lonea se extind 

permanent traseele pe care 
transportul cărbunelui cu 
vagonete de mină este în
locuit de benzile de trans
port în flux continuu. Ast
fel, la orizontul 460, în ari
pa vestică a blocului VI, 
brigada lui Vasile Andrei- 
ca a încheiat betonarea ve
trei și amenajarea galeriei 
principale pentru transpor
tul materialelor, urmînd a 
se trece, în curînd, la mon
tarea benzilor transportoa
re
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Primele întreceri

din cadrul complexului

sănătate
ătabătă 28 iulie, pe stadio

nul „Minerul11 din Lupeni, au 
avut loc primele întreceri din 
cadrul Complexului polispor
tiv „Sport și sănătate", la 
care au ținut să fie prezenți, 
un număr de appoape 30 de 
salariați de la F'.F.A. „Vis
coza" și pneparațla cărbune
lui din Lupeni.

La startul probei de 50
m plat (rezervată cate
goriilor de vîrstă 31-40 ani
și peste 40 de anii), au fost 
înregistrați 17 participant 
Ia categoria 31-40 ani) 
și 9 particițpanți (Ia 
cea de a douia categorie). Cel 
mai bun rezultat a fost ob
ținut de Vilttcă Macavei de 
la preparația cărbunelui, ca
re a parcurs cei 50 metri în 
7 secunde. Foarte bine s-au 
mai comportat și Ion Antal, 
Ion Schbner, Alexandru 
Constantin, Andtor Drotzin- 
ger. de la prepeta-ație, și Ion 
Deatcu, Ion Dicil, Stan Bană, 
Constantin Adăitnuț, de la

Ceea ce 
uită unii 

antrenori...
Încercăm să punem pe hîr- 

tie clteva rlridjuri despre fot
bal. In ultima vreme, se scrie 
mult, se vopbește și mai 
mult, s-a creat insă impresia 
că discuțiile alunecă deseori 
spre amănunte lipsite de im
portantă și care nu 
au decît darul să 
complice lucrurile, să pre
zinte fotbalul ca pe o „ști
ință ocultă", fără... ieșire și 
fără solu/ii. La adăpostul u- 
nor asemenea dezbateri, an
trenorul și mai ales specia
listul apar in postura unor 
alchimiști, Înconjurați de re
torte, fum și taine. Desigur 
că rindurile de fafă nu au 
pretenfia de a deschide fe
restrele laboratorului, inten
ția lor este doar de a încer
ca o clarificare.

In primul rînd, am dori să 
spunem că se uită uneori 
un lucru elementar. Și anu
me acela că fotbalul e prac
ticat de jucători, de fotba
liști și de nimeni altcineva. 
Toți ceilalfi se află In jurul 
terenului. Acești ceilalți, din 
jurul terenului, fiind prea 
mulfi, determină, credem,

Viscoza Lupeni, la 
31-40 ani, Bela 
Gheorghe Pateșan, 
dovan, Ion Bill 
peste 40 de ani.

De notat că, 
de la Viscoza a 
ne și cea de a 
efectuînd cu destulă ușurin
ță cele 6 tracțiuni de atî'rnat.

In cursul acestei 
se va continua cu 
probe și anume: 
mingii și proba

După terminarea 
50 m, participanții 
două întreprinderi, 
gajat într-o pasionantă 
tîlnire de fotbal. Au eîștigat 
cei de la preparație cp sco
rul de 7-6.

De remarcat că, în ambele 
echipe au fost utilizați o se
rie de foști jucători care au 
reprezentat culorile asociației 
sportive respective ani de-a 
rîndul în campionatul jude
țean. Pentru felul cum s-au 
comportat, deși au trecut 10 
sau chiar 15 ani de cînd au 
abandonat fotbalul compe- 
tițional, merită să scoatem îp 
evidență comportarea ' lui 
Bela Birtalan, Andor Drotzin- 
ger, Ion Antal, Nistor Mol
dovan, de la preparație, Teo
dor Popa, loan Deatcu, Du
mitru Nițu și Gheorghe Pa
teșan, de la Viscoza.

la

A

nsemnâri

reducerea responsabilității 
celor din teren... Șl nu e 
bine 1

Un alt aspect al acestei 
„probleme" a jucătorului este 
acela că, uneori, se uită un 
alt lucru esențial in fotbal: 
eclipsa de formă a unui ju
cător este inevitabilă. E 
suficient insă ca un jucător 
să-și iasă odată din formă, 
pentru ca să-l considerăm 
imediat „pierdut" temporar 
pentru fotbal ? Chiar dacă 
această scădere de formă se 
repetă încă de două ori — 
ceea ce uneori este perfect 
normal — nu-i este permis 
nimănui să considere un lu
cru de neiertat menținerea 
respectivului jucător în echi
pă (cum se Intîmplă ade
sea 1).

Clteva exemple ni se par 
edificatoare pentru ceea ce 
înseamnă „moralul" la un 
fotbalist. Mulțescu de la Jiul 
și-a depășit „crizele" mo
mentane de formă și datorită 
încrederii continue care i 
s-a acordat, chiar cînd dureri
le îi aminteau mereu că a fost 
accidentat. Rozsnai, Ion Ga
briel și ceilalfi tineri fot
baliști de la Jiul au devenit 
ceea ce sini in prezent și 
în urma unor puternice sti
mulente" morale. Aceasta nu 
înseamnă insă că fotbaliștii 
noștri se străduiesc, dar nu 
sînt lăsati să-și pună în- va
loare calitățile. înseamnă 
doar că in fafa unor lipsuri 
tehnice reale, dar momenta- , 
ne ale fotbaliștilor, noi cei 
de „pe margine" uităm un a- 
devăr simplu și incontesta
bil — că și fotbalistul e om, 
e om în primul rînd. 
Și mai uităm că fa
cem, din fiecare jucător, 
propriul său antrenor. Cre
dem de altfel, că marca artă 
a unui antrenor este tocmai 
aceea de a face din jucătorii 
săi propriii lor „părinți" teh
nici. Pentru că, e cert, avem 
nevoie pe terenurile noastre 
de fotbal, de jucători despre 
care să se poată spune că „ei 
singuri pot cîștiga un meci", 
de personalități, sportive 
deci, distincte, de „esență ta
re".

S-ar putea ca aceste rîn- 
duri să stîrnească discuții. 
Abia atunci vom fi siguri 
că am spus ceva...

Prof. Dorel VLADISLAV, 
vicepreședinte al C.M.E.F.S.

• Bravo, Szitas !

O Corvinul “ învins!

categoria 
Birtalan, 

Ion Mol- 
categoria

„tabăra" fotbaliștilor de la Jiu!

ion Deatcu 
trecut cu bi- 
doua probă,

săptămîni, 
alte două 
aruncarea 
de fond, 
probei de 
de la cele 

s-au an- 
în-

s. BĂLOI

La întrecerile finale 
campionatelor republicane 
rezervate tinerilor sportivi‘ 
din licee și școli sportive, 
desfășurate săptămîna tre
cută, la Brașov, atletul pe- 
troșănean ȘTEFAN SZITAS 
(Școala sportivă) a sosit pe 
locul al II-lea în proba de 
3 000 m., intrînd în posesia 
titlului de vicecampion na
țional. Un rezultat remarca
bil, care răsplătește efortu
rile și talentul tînărului 
atlet, a cărui perseverență 
în atingerea de noi perfor
manțe continuă să prilej u- 
iască iubitorilor sportului 
nostru noi și noi satisfacții. 
Felicitări, Ștefan Szitas, și 
mult succes în continuare !

Noutăți in
După cum i-am anunțat, 

la timpul cuvenit, pe cititorii 
noștri, iubitori ai fotbalului, 
sub „bagheta11 noului antre
nor (și fost jucător al Jiului) 
Traian Ivănescu — Libardi, 
Mulțescu, Cotormani, Tonca 
și ceilalți și-au început „pre
parativele" în vederea noului 
sezon mai întîi la Petroșani, 
cîteva zile, după care au po
posit tocmai pe... meleaguri 
moldovene, la Piatra Neamț. 
Aicif clubul local, Ceahlăul, 
a pus la dispoziția divizio
narilor noștri întreaga lor do-

tare, ansamblul condițiilor 
bune oferite prilejuind fot
baliștilor Jiului o rapidă „ra
cordare" 
țional, o 
promițătoare. La
ceput după cum am 
fotbaliștii noștri au 
să răspundă 
antrenament ale noului 
conducător tehnic — cu 
cent pe o circulație mai rapi
dă a balonului (obiectivul ma
jor al lui Traian Ivănescu), 
pe reducerea timpului 
elanșării atacurilor și

la efortul competi- 
„intrare în subiect" 

în- 
aflat, 

trebuit 
cerințelor

La ordinea zilei

Federația Română de Fot
bal a dat publicității un prim 
„buletin al transferărilor". 
Sînt cuprinși, în comunicat, 
92 jucători, din cadrul celor 
18 echipe de divizia A. Au 
fost ratificate toate cererile 
de transferări care au avut 
„la dosar" acordul scris al 
cluburilor de care aparținu
seră fotbaliștii respectivi 
(53), fiind, de asemenea, a- 
probate și alte 39 transferări 
din diviziile inferioare spre 
echipele din prima divizie 
(chiar fără acordul fostelor 
cluburi sau asociații, în care 
caz, fotbaliștii transferați 
suportînd o interdicție de 
joc de 6 luni).

Trecînd cu privirea peste 
lista transferaților, se poate 
observa cu ușurință că aceș
tia. în marea lor majorita
te, sînt tineri fotbaliști, ca 
nume nu prea cunoscute a- 
matorilor de fotbal din ța
ră. Notăm, totuși, dintre ce
le mai cunoscute nume, 
transferările următoare: 
Rămureanu (de la Dinamo 
la F.C. Petrolul), N. lonescu 
(de la F.C. Petrolul la,. Stea
ua). Vlgu (de la Steaua la 
F.C. Constanța), Onuțan (de 
la Jiul la A.S.A. Tg. Mureș), 
I. Munteanu (de la „U“ Cluj

de 
lor 
ac-

de- 
con-

la S.C. Bacău), Măndoiu (de 
la Progresul București la 
Sportul studențesc), Nicu- 
lescu (de la Rapid București 
la F.C. Argeș), Cotigă (de la 
Progresul Brăila la F.C. Pe
trolul), Fugaciu (de la Ceah
lăul Piatra Neamț la S.C. 
Bacău). Korek (de la Vultu
rii Lugoj la Rapid), E. Naghi 
și Suciu (de la Industria 
sîrmil Cîmpia Turzii la „U“ 
Cluj), Catona II (de la Jiul 
la C.F.R. Cluj), Purcaru (de 
la Nitramonia Făgăraș la 
Steagul roșu Brașov).

Cu „carantină" de 
au fost transferați, 
alții: Trandafilon și Iorgu- 
lescu (de la Metalul 
rești la U.T.A.), Pataki (de 
la Olimpia Satu Mare la 
Sportul studențesc), Perialu 
(de la C.F.R. Timișoara la 
Rapid), Pîslaru și Grigore 
(de la Progresul București 
la A.S.A. Tg. Mureș) etc.

Azi, la F.R.F., vor fi luate 
în discuție și... elucidate ul
timele cazuri aflate în liti
giu (este vorba despre 25 ce
reri de transfer cu „caranti
nă" depuse de jucători din 
prima divizie), după care va 
fi dat publicității un nou bu
letin al transferărilor, defi
nitiv.

traatacurilor. Pregătirea fi
zică nepunînd „probleme" de
osebite, de îngrijorare, an
trenorului, s-a trecut apoi la 
verificarea lotului de jucă
tori de care dispune Jiul, în 
condiția unor ușoare meciuri 
amicale. După opinia noului 
antrenor, Jiul „are nevoie de 
o altă așezare în teren, mai 
bună, corespunzătoare însu
șirilor și temperamentului 
jucătorilor". Fotbaliștii de la 
Jiul și-au început, deci, pre
gătirile cu sîrg, cu respecta
rea întocmai a noilor rigori 
de antrenament. Meciurile 
pregătitoare, la început, au 
fost programate din două în 
două zile. Primele partide au 
relevat pofta de joc mereu 
crescîndă a marii majorități 
a jucătorilor, dorința celor ti
neri de a se impune în aten
ția antrenorului lor, tendința 
generală a tuturor jucătorilor 
de a ocupa, încă de pe acum, 
un loc în viitorul „11“ al 
Jiului. Săptămîna trecută, 
„jiulîștii" au luat parte (în a 
doua etapă a pregătirii nou
lui campionat), la Piatra 
Neamț, la un interesant tur
neu — fulger, cu participa
rea a 3 divizionare B (Cimen
tul Bicaz, Ceahlău Piatra

Neamț, Știința Bacău) și a 
Politehnicii Iași (divizia A). 
Dovedind o bună pregătire • 
fizică și un angajament în 
joc corespunzător etapei de 
pregătire pe care o străbate, 
Jiul a eîștigat toate întîlni- 
rile disputate, clasîndu-se pe 
primul loc în clasamentul fi
nal. Rezultatele: Jiul — Ci
mentul Bicaz 3-1; Jiul — 
Ceahlăul Piatra Neamț 4-1; 
Jiul — Știința Bacău 1-0. 
Duminică, în finală, Jiul a 
dispus de noua promovată în 
divizia A, „Poli" Iași 
trenor, Ilie Oană) cu 1-0, 
golul înscris 
Mulțescu, la 
beră precis 
Stoian. Cu
Rozsnai a fost acoidentat... 
Să sperăm că nu grav.

...La Piatra Neamț, Jiul nu 
va mai rămîne decît pînă 
rrijine. Azi, va juca cu Petro
lul Moinești, ultimul meci din 
„escapada" moldoveana,
după care fotbaliștii noștri 
vor reveni la Petroșani. Joi, 2 
august, este programtă o întîl- 
nire amicală, pe 
„Jiul", în care Jiul 
C.S.M. Reșița.

In „avanscena" campiona
tului diviziei B, la Hunedoa
ra, echipa Corvinul a sus
ținut un „amical" interna
țional în compania echipei 
T.T.V.E. Budapesta. Jocul a 
fost modest, presărat cu des
tule durități. Mai incisivi, 
oaspeții au eîștigat cu 1—0, 
prin golul înscris de Iorgosz 
(min. 66).

• Reîntîlnirea,

6 luni, 
printre

Bucu-

juca
Din comunicatul parțial 

al F.R.F., am desprins, prin
tre altele, și transferările 
de jucători efectuate de C.S. 
Jiul, pentru viitorul sezon 
competițional.

Astfel, pînă acum, se știe 
că, în ediția vitoare a campio
natului diviziei A, vor evo
lua în echipa minerilor din 
Valea Jiului și următorii ju
cători : 
Progresul
Tudor, M. Tulpan, I. Nițu,

I. Grama de
București,

la 
N.

Note de lector
LUMINILE ARENEI"

„Articolul pe teme de sport 
este, probabil, cea mal ■ pie- 
ritoare dintre speciile publi
cistice. Legat de evenimente 
efemere prin excelență, sfe
ra sa de atracție se circum
scrie, oarecum fatal, la ziua 
sau la săptămîna în care a 
văzut lumina tiparului. După 
un deceniu și mai bine de 
exerciții sistematice în bran
șa menționată, autorul aces
tor rînduri își poate îngădui 
să conchidă că așa stau lucru
rile, în majoritatea cazuri
lor"... Și totuși, autorul volu
mului de publicistică sportivă, 
cunoscutul scriitor Dan Deș- 
liu, n-a pregetat în a-și adu
na, mănunchi, o parte a 
„gîndurilor" răsfirate’ de-a 
lungul anilor în presă (î ;deo
sebi în „Contemporanul"), no
ta preponderentă constltuin- 
d-o „notele cu valoare în 
timp", care dăinuie și care 
nu au cerut puțin efort de re
cuperare. In „crochiurile." a- 
samblate în volumul „Lumi
nile arenei", Dan Deșliu face 
cunoștință cititorilor săi cu... 
profilul campionului de excep
ție, cu atmosfera performan
țelor insolite, cu fel de fel de 
controverse în jurul unor 
probleme de principiu, evocă 
succese sau eșecuri memora
bile. Autorul nu a inclus, 
după cum singur mărturiseș
te, în paginile cărții sale „de
cît o parte din consemnările 
apte de a stîrni un interes

de Dan Deșliu
retrospectiv atît prin substan
ța faptelor propriu-zise cît și 
— cine știe ? — prin dezira- 
bile atribute stilistice". Gă
sim în sumarul selecției „Lu
minilor arenei" siluetele cî- 
torva proeminențe sportive 
de la noi și de peste hotare, 
ambianța unor episoade in
trate in istoria sportului na
țional și internațional, ima
gini instantanee ale clipei 
trăite („Să punem degetul pe 
rană!“, „Pedeapsa infantilis
mului". „Despre abecedar", 
„Cu sau fără ?", „Rînduri pen
tru o fată blondă" etc.).

Nu numai prin arenele 
sporturilor de rezonanță ne 

. „plimbă" Dan Deșliu în pa
ginile cărții sale. Discipline 
aparent minore (alpinism, pa
rașutism etc), trec prin „pe
nița" autorului cu aceeași de
zinvoltură cu care o fac no
tele de călătorie pe țărmuri 
exotice sau luptele cu taurii, 
în Peninsula Iberică. Firește 
însă, „partea leului" o au 
sporturile cu tradiție — fot
balul, voleiul, handbalul, atle
tismul — care, de cele mai 
multe ori, sînt surprinse în 
ipostaze inedite, cu farmec 
aparte, descrise într-un ritm 
alert, asemănător freamătu
lui tribunelor. Oricum, car
tea se citește ușor și oferă 
cititori^Jui obișnuit prilejul 
unei destinderi...

V. IONESCU

(an- 
prin

cu capul de
o lovitură li-
executată de

această ocazie,

la Jiul...

stadionul 
va întîlni

(v.t.)

L. Basna și portarul St. 
Mocanu de la echipa de ti
neret a Stelei și M. Predes- 
cu de la Dinamo București. 
Cu „carantină" de 6 
fost legitimați : 
dreaptă St. Selimesi 
Metrom Brașov și
I). Naște de la Nicolina lași, 
fost divizionar A.

Este posibilă legitimarea și 
a altor jucători. Să aștep
tăm, însă, comunicatul 
finitiv al F.R.F.

luni au 
extrema 
de la 

portarul

de-

Azi, la ora 11, în vederea 
reluării pregătirilor precom- 
petiționale, antrenorul prof. 
Gheorghe Irimie se reîntîl- 
nește cu fotbaliștii Științei 
Petroșani. După vizita me
dicală, vor urma primele 
antrenamente.

• Urmașul lui Wil
helm Tell

Paralel cu finalele cam
pionatului republican de ju
niori Ia tir cu arcul, la Satu 
Mare s-a desfășurat, săptă
mîna trecută, și un 
concurs rezervat .juniori
lor mici, cu arcuri standard 
(25 + 20 + 15 + 10 m). întrece
rea a fost cîștigată de C. 
Fekete (Mureșul Tg. Mureș), 
urmat de TIBERlU BUT 
(Minerul Aninoasa), cu 939 
p. Felicitări sportivului ani- 
nosean. urmaș de nădejde 
al lui... Wilhelm Tell I

• Meci internațional 
la Petroșani

Duminică 5 august, Jiul 
Petroșani va întîlni proba
bil (după cum aflăm de la 
C.M.E.F.S.), pe stadionul 
„Jiul", selecționata armatei 
coreene. într-un meci ami
cal, în cinstea Zilei mineru
lui.

■■

Foto : Șt. KOSZTINMoment de popas.

-
s, ;»

• Un grup de mineri din 
Aninoasa („care susțin spor
tul cu o cotizație de 2 lei"): 
Nu mai doriți să vă aduceți 
contribuția lunară la susți
nerea sportului aninosean 
deoarece „din luna aprilie, 
în popicăria noastră nu se 
mai poate pătrunde, fiind 
mereu închisă. Responsabi
lul popicăriei, Traian Crețu, 
pentru că nu e plătit, habar 
nu are de noi, cei care ori
cum plătim cotizație asocia
ției și pentru a beneficia 
de dotările acesteia"... Exact! 
Și nu e prima oară cînd a- 
ceastă popicărie modernă stă 
închisă lungi perioade de

timp, din cine știe ce mo
tive. Solicităm redeschide
rea pentru totdeauna a po
picăriei și punerea ei Ia dis
poziția celor pentru care a 
fost construită — a locuito
rilor comunei !

ft Vasile Rusu — Lonea: 
Fotbalistul Szabados de la 
Jiul a plecat -să-și satisfacă 
stagiul militar? Da, așa este. 
Referitor la cealaltă între
bare : medicina ne spune că 
soarele — acest puternic fac
tor natural de radiații te
rapeutice, de mare eficaci
tate, atît în prevenirea și 
combaterea diferitelor afec-

țiuni cît și pentru întărirea 
și refacerea organismului —- 
are în spectrul său trei gru
pe principale de radiații :

paginii

infraroșii, luminoase și ul
traviolete. Helioterapia și 
cura de băi de aer, la mun
te. sînt foarte indicate ori-

Zi cu soare plin, la ștrand la Lupeni...

Foto : Victor ARDELEANU

La campionatul mondial de calac-canoc, 
sportivii români au obținut 

un strălucit succes
HELSINKI 29 (AgerpreS). 

— Pe lacul finlandez Kati- 
kajarvi, din apropiere de 
Tampere, au luat sfîrșit du
minică întrecerile , ’lei de-a 
11-a ediții a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe la 
care au participat peste 300 
de sportivi și sportive din 23 
de țâri. La actuala ediție a 
acestei tradiționale competi
ții reprezentanții României 
au concurat cu succes obți- 
nînd 2 nțedalii de aur, 5 me
dalii de argint și 6 medalii 
de bronz. Un bilanț care face 
onoare sportului românesc.

In ultima zi a competiției, 
miile de spectatori au urmă
rit cele 11 probe de „viteză" 
și de „fond". In probele de 
viteză reprezentanții țării 
noastre au ciștigat 1 meda
lie de argint și 4 medalii de 
bronz. O luptă pasionantă s-a 
dat in finala probei de canoe 
dublu (500 m). Proba a fost 
clar dominată de sportivii 
sovietici și cei români care 
în finalul cursei au oferit o 
dispută dinamică în care în
vingătorul a fost cunoscut 
doar după developarea fil
mului. A eîștigat echipajul 
U.R.S.S. (Kalidov — Slobo- 
deniuc) cronometrat în 
F53”53/100. Echipajul țării 
noastre alcătuit din Gh. Da- 
nielov și Gh. Simionov a cu
cerit medalia de argint cu 
timpul de l’53”58/100. Pe lo
cul trei s-a clasat echipajul 
Poloniei — 1’54”04/100.

In probele de viteză, cele 
4 medalii de bronz au fost 
obținute de Ivan Patzaichin 
(canoe 500 m), echipajul de 
caiac 4 fete (Victoria Dumi
tru, M. Nichiforov, M. Coama 
și M. Ivan), caiac dublu (Dra- 
gulschi—Erast) și ștafeta 
4X500 ni (Sciotnic, Simiocen- 
co, Vartoiomeu. Zafiu).

Apoi, spectatorii au urmă
rit cu mare interes desfășu
rarea celor 5 probe de „fond“ 
in care sportivii români s-au 
comportat bine obținînd trei 
medalii de argint și una de 
bronz. In proba de canoe du
blu (10 000 m) echipajul Ro
mâniei format din V. Serghei 
și Gh. Munteanu s-a clasat 
pe locul doi cu timpul de 
45’37”48/100 după cel al 
U.R.S.S. cronometrat cu re
zultatul de 45’01”51/100. O 
medalie de argint a ciștigat 
Lipat Varabiev (România) în 
proba de canoe simplu (10 000 
m). El a fost înregistrat cu 
rezultatul de 49’11 ”18/100. 
Medalia de aur în această 
probă a fost atribuită lui Va
sili Iurcenko (U.R.S.S.) —
48’42”98/100. Echipajul țării 
noastre în proba de caiac du
blu (10 000 m), alcătuit din 
Antrop Varabiev și Ion Te- 
rente a cucerit medalia de 
argint avînd o comportare 
din cele mai bune. In sfîrșit 
în proba de caiac 4 (10 000
m) echipajul României a ob
ținut locul trei.

DRESDA 30 (Agerpres).
La Dresda s-a disputat întîlni- 
rea amicală de volei dintre e- 
chipele masculine ale Româ
niei și R.D. Germane. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(15—9, 15—11. 6—15. 15—8) în 
favoarea voleibaliștilor ro
mâni.

ROMA 30 (Agerpres). — 
Proba de platformă din ca
drul concursului internațional 
de sărituri în apă de la Bolza
no a fost cîștigată de cunoscu
tul campion italian Klaus Di- 
biasi, cu 569.76 puncte. Sporti
vul român Ion Ganea a ocupat 
locul 7, cu 389,16 puncte. In 
proba combinată, cîștigată de 
asemenea de Dibiasi. Ion Ga
nea s-a clasat pe locul 6.

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Turneul final al Campionatu
lui mondial de șah pentru ju
niori a continuat la Thornaby 
on Tees (Anglia) cu disputa
rea partidelor rundei a 6-a. în
cheiate cu următoarele rezul
tate : Marianovici (Iugoslavia) 
— Leow (Singapore) 1—0 ; 
Diecks (Olanda) — Moamenî 
(Iran) 1—0; Cooper (Anglia) 
—Freile (Ecuador) 1—0. Restul 
partidelor s-au întrerupt. In 
clasament conduce Slavojub 
Marianovici (Iugoslavia) cu 5 
puncte, urmat de Beliavski 
(U.R.S.S.) și Miles (Anglia) cu 
cîte 3,5 puncte și o partidă în
treruptă. Șahîstul român Ion 
Biriescu ocupă locul 9. cu 1,5 

i puncte și o partidă întrerupta.

TELEX
cărui om, turist montan sau 
nu 1
• A. Manea — Vulcan: 

In 1972, Ilie Năstase a cîș- 
tigat Wimbledonul, la dublu 
mixt (cu \Rosemary Casals), 
a fost campion la Forest 
Hills, a ocupat locul I în Ma
rele Premiu — FILT. cu 8 
turnee cîștigate, a fost în
vingător în „Turneul cam 
pionilor" de la Barcelona, 
finalist la Wimbledon (cu 
Smith) și în „Cupa Davis".

Suficient, nu ? Și acestea 
sînt doar cele mai importan
te trofee cucerite de Năsta
se. Aceasta ați dorit să a- 
flați...

• I. Horia — Petroșani: 
In ediția 1972-1973 a campio
natului național de handbal 
feminin, divizia A, a fost în
treruptă o tradiție. Titlul 
suprem nu a mai fost cîș- 
ligat de „eterna" campioană, 
Universitatea Timișoara, ci 
de tînăra echipă a studenți- 
mii bucureștene, I.E.F.S. 
Căpitanul noii echipe cam
pioane este Doina Băicoianu

Cojocarii, cea mai bună, 
de altfel, handbalistă din 
România.
• Colectivul S.U.T. Is- 

croni : Da, aveți dreptate, 
cu 3-1 a eîștigat S.U.T. și 
nu Constructorul minier...
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Cantinele muncitorești în atenția
forurilor competente

Activitatea
cantinei

rialilor Iosif Vlădulescu, și 
Aurelia Ciolea, care au fost 
sancționați cu diminuarea 
salariului (cu 5 la sută) pe 
luna iunie".

Pentru respectarea intoc-

că lucrurile nu au fost înțe
lese cum trebuie de către 
conducerea minei, fapt ce 
ne determină să conchidem 
că nici nu va depune insis
tențe pentru a obține vreo-

este zilnic
controlata
In numărul 7346 din 16 iu

nie a.c. al ziarului „Steagul 
roșu" a fost publicat raidul- 
anchetă „Cantinele miniere 
la orele cinei" care scotea la 
iveală o serie de deficiențe 
în activitatea unor cantine 
din municipiu. Ca urmare a 
publicării articolului, servi
ciile administrative din ca
drul exploatărilor minere au 
răspuns semnalelor critice 
aducindu-ne la cunoștință 
măsurile luate pentru reme
dierea unor stări de lucruri 
negative. Iată cîteva aseme
nea eficiente măsuri stabili
te de’ serviciul administrativ 
al E.M. Lonea : „Articolul 
a fost prelucrat cu întregul 
personal al cantinei, luîndu- 
se măsuri menite să elimi
ne lipsurile. Astfel, s-a inter
zis accesul persoanelor străi
ne în bucătărie ; pentru îm
bunătățirea calității meniu
rilor acestea Se întocmesc ți- 
nindu-se seama de propune
rile abonaților astfel încît să 
asigurăm o gamă diversifi
cată de meniuri și supliment.

In scopul păstrării igienei 
și curățeniei localului au 
fost zugrăvite bucătăria și 
anexele, s-au schimbat plite
le sobelor și s-a dotat canti
na cu un frigider „Fram" și 
un rcșou aragaz. De aseme
nea, în urma controlului e- 
fectuat, s-au găsit și alte de
ficiențe în activitatea sala-

Pe urmele semnalelor 
Critice ale ziarului

mai a măsurilor stabilite se 
precizează că serviciul Ad
ministrativ va controla zilnic 
activitatea cantinei.

dată spațiul cel mai cores
punzător.

Rămîne deci, ceva încă 
rezolvat...

de

Și totuși, Măsurile
ceva
nu e

rezolvat
Din răspunsul minei Uri- 

cani am reținut, de aseme
nea, că s-au luat măsuri 
pentru eliminarea deficien
țelor privind depozitarea a- 
limentelor, asigurarea în per
manență a fețelor de masă 
curate și a șervețelelor, do
tarea cantinei cu un cîntar 
automat, „Articolul a fost 
prelucrat cu întregul perso
nal care lucrează la cantină", 
se spune în încheiere.

In ce privește sesizarea 
ziarului referitoare la faptul 
că, în aceeași clădire, canti
na ocupă un spațiu inferior 
celui acordat localului de a- 
limentație publică, se pare

eficiente
vor

satisface
cerințele 

abonaților
laRăspunsul primit de 

C.C.P., Baza aprovizionare și 
transport, referitor la aceeași 
problemă, evidențiază faptul 
că semnalele critice au co
respuns în întregime reali
tății. Ca urmare, B.A.T.P.S. 
a analizat situația existentă 
luînd o serie de măsuri ce se 
impun pentru înlăturarea tu
turor neajunsurilor. avîn- 
du-se în vedere îmbunătăți
rea activității cantinelor mi
niere în scopul satisfacerii 
depline a cerințelor abonați-

Deficiențele, după cum re
zultă din răspunsul C.C.P. 
se datorează în majoritatea 
cazurilor, neglijenței și de
zinteresului conducerilor de 
cantine, a serviciilor admi
nistrative din cadrul unor ex
ploatări miniere. In acest 
sens, cităm numai un exem
plu: „lipsa cănilor de apă de 
la cantina Lupeni, s-a dato
rat neridicării acestora cît 
și a altor obiecte, (tacîmuri 
și veselă) de către serviciul 
de aprovizionare al minei, 
din depozitul Varnițâ".

Printre masurile luate , 
prompt de B.A.T.P.S. amin
tim : „s-a asigurat o dotare 
corespunzătoare a cantinelor 
cu tacîmuri. veselă și alte o- 
biecte necesare, exceptînd 
cazanele de fier emailate și 
clor-metil pe care nu le-au 
putut obține încă de la fur
nizori. De asemenea s-au lu
at măsuri referitoare la fo
losirea cîntarelor pentru mă
surarea rațiilor și pentru în
cetarea servirii de mîncăruri 
reci, întrucît. toate cantinele 
sînt dotate cu cîntare și a- 
ragaze. Pentru rezolvarea 
problemei șervețelelor s-a 
dispus procurarea cu plata 
în numerar de către fiecare 
cantină, pînă cind magazinul 
Mic-Gross va onora co
menzile făcute".

B.A.T. din cadrul Centra
lei Cărbunelui Petroșani, 
ne-a asigurat de continua sa 
preocupare pentru elimina
rea rapidă a oricăror nea
junsuri ce se ivesc în activi
tatea cantinelor. Avem astfel 
certitudinea că cerințele a- 
bonaților cantinelor miniere 

. vor fi satisfăcute în perma
nență.

A

In județ și în tară
In agenda de lucru a cercu

lui turistic din cadrul clubului 
sindicatelor Lonea au fost în
scrise două noi acțiuni. Este 
vorba. în primul rînd, de ex
cursia de o zi la Geoagiu Băi, 
programată pentru ziua de 5 
august a.c. A doua excursie, în 
curs de organizare, de data 
aceasta pe intinerariul Petro
șani — Orăștie — Sebeș — Si
biu — Făgăraș — Brașov — 
Predeal — Sinaia — Tîrgoviș- 
te — Pitești —: Curtea de Ar
geș — Vidraru — R. Vîlcea — 
Tg. Jiu — Petroșani — are o 
durată de 3 zile, cu plecarea în 
dimineața zilei de 7 august. 
Transportul se asigură cu au
tocarul filialei Petroșani a 
O.J.T. Pentru ambele excursii 
înscrieri se primesc la biblio
teca clubului.

Mihai WACHOLD 
corespondent

• Ludovic Lederer - Petroșani : Credem și 
noi că, după cum ne-ați explicat, este vorba 
despre o confuzie. Indiferent însă, care ar fi 
fost „precedentele", vînzătoarea de la chioș
cul de difuzare a presei din Aeroport 
țul străzii Unirii) nu avea și nu 
drept să-și „repeadă" clienții. 
apostrofări primește un salariu !

• Constantin Șofrin - Lonea :
ința de a 
„semn" și 
ba™ anei, 
„Poenița" 
tîmplă și 
trebui ! Oricum, se pare că la „Poenița" se 
întîmplă cam multe nereguli. Ce-ar 
conducerea I.C.L.S.A.P. ar lua un 
„dezbatere" această unitate ?

• Dumitru Ursache - Petroșani ; E foarte 
adevărat, ploile formează în fața blocului nr. 
11 de pe strada Vasile Roaită un adevărat... 
pîrîu săltăreț. Aveți dreptate, nu e nevoie 
să apelăm la specialiști de pe... alto pla
netă, pentru a vă ajuta să scăpați de a- 
ceastă „frumusețe a naturii". Se știu ei cei

are
Nu

(în col- 
nici un 
pentru

obișnu-Nici 
nu pînă la 

ireverențioasă a 
„specifice" doar grădinii

turna bere în halbe
nici atitudinea 
nu sînt , "
(responsabil Alex. Șaucă). Se in
ia... „case mai mari", deși n-ar

la orice ploaie toren-

fadă
ce trebuiau deja să intervină, dar uită mereu 
că întreaga stradă
țială, devine... lac. Pînă cînd ?

• Constantin Borța - Petroșani : De ce se 
fac mari anunțuri la jocurile de rugbi ale 
Științei Petroșani pe geamul sediului filialei 
Băncii ? Cine știe ? Dacă conducerea acestei 
instituții... permite I

• lancu latenski - Paroșeni : Verificarea 
despre care ne vorbiți „cade" în sarcina or
ganizației dv. de sindicat.

fi dacă 
pic în...

O ILUSTRATA PE ADRESA

„bardului de la Mircești" ;

(Agerpres)

i și tineret

riații întreprinderii pe firma căreia;apar cuviijtf 1$rj.lpcqjtiv"■; 
și „gospodar" au considerat că pot neglija alegereă Pasul 
de transport. La nevoie merge și cu o găleată, chiatf «a

pentru copi

Ritmicitatea transportului
primordială pentru realizarea planuluicondiție

în sectorul forestier

...celor care au ținut cu tot dinadinsul să adauge cîteva 
pete pe fațada blocului turn nr. 3 din strada Vasile Roaită 
a orașului Petroșani.

Se spune că necesitatea este cel mai bun stimulent ai 
gîndirii creatoare, lucru care pare să fie confirmat și de 
„remarcabila" realizare „artistică" a lucrătorilor din cadrul 
Exploatării de gospodărie locativă Petroșani. Un braț în 
consolă, un scripete, un cablu și transportul pe înălțime al 
bitumului necesar reparării acoperișului blocului au fost în 
principiu rezolvate. Bucuria a fost așa de mare încît sala-

(Urmare

Util, modern,
frumos

cîteva... excepfii
din pag. 1)

a fost inundată strada, nu s-a 
mai refăcut parcarea de aici. 
Putem spune cu certitudine că 
și aceasta este o stradă prin
cipală și totuși ea nu prea este 
în atenția edililor orașului 
deoarece aici au mai rămas cî
teva construcții dărăpănate 
care trebuiau demolate de
mult. Vreau să arăt și că pe 
această stradă se construiesc 
dependințe pe marginea tro
tuarului (la nr. 11). Stau și 
mă gîndesc. Cum poate fi eli
berată o autorizație pentru o 
asemenea construcție. Nu se 
deplasează nirrieni de la ser- , 
Viciul de resort al consiliului 
a fața locului pentru a da in
dicații cu privire la locul unde 
te pot construi aceste depen
dințe 7 In alte orașe sint in
terzise astfel de construcții la 
șosea. Și ar fi bine dacă și la 
noi s-ar pune punctul pe „i". 
Să nu se facă la intîinplare ori

după placul fiecăruia nimica, 
chiar pe terenurile proprietate 
particulară. Cum arată strada 
în fața ultimului bloc turn este 
limpede pentru oricine. In loc 
să se construiască aici un gard 
din beton cu grilaj de fier, 
frumos aliniat, și să se plante
ze la stradă arbori ornamentali 
sau fructiferi, sînt construite 
barăci, afumătoare, sînt im
provizate garaje etc. Oare edi
lii orașului nu au nimic 
spus în această privință, 
special cei ce au eliberat 
torizații. Cred că au. Cel 
indicat lucru ar fi ca cei
au „construit" aceste improvi
zații,cu sau fără autorizație, să 
fie obligați să le demoleze 
pentru a da străzii un aspect 
corespunzător.

Aici plimbarea mea a tre
buit să fie întreruptă din cau
za unei ploi torențiale. Așa că, 
cu gîndul la alte „trasee", ră- 
mîn în așteptarea răspunsului 
forurilor competente.

de
In 

au- 
mai 
care

La solicitarea Ministerului 
Educației și Invățămîntului, 
studiourile cinematografice 
„Alexandru Sahia" și „Bucu
rești" au realizat noi filme 
didactice pentru copiii și tine
retul de vîrstă școlară. Unul 
dintre ele, purtînd titlul „Cul
tura dacilor", înfățișează epi
soade din istoria poporului ro
mân ; altul relevă, prin inter
mediul unor priveliști natura
le de neobișnuită frumusețe, 
atracția turistică a Deltei Du
nării. Au fost terminate, de a- 
semenea, peliculele „Schim
bări de agregare" și „Conser
varea impulsului" — care ilus
trează aspecte din domeniul 
teicii moderne ; „Vasile Alec- 
sandrî", dedicat vieții și crea-

ției
„Vocalele limbii franceze", ca
re facilitează deprinderea co
rectă a pronunției.

La rîndul lor cei mai tineri 
cineaști, studenții Institutului 
de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale". au 
pus la dispoziția șfcolilor și 
instituțiilor de învățămînt su
perior două pelicule tratînd 
subiecte de istorie și economie 
politică : „Participarea Româ
niei la războiul antihitlerist" și 
„Soluția optimă". Ultima din
tre ele tratează modalități e- 
ficiente de ridicare a produc
tivității muncii în diferite sec
toare de activitate.

cine repară?

llUi 
—Th-'„yț*?-ifT-—’ T— ' — —--------- ’ ———— -lăpă
se mai’ agață,"chiar Sară’ pendulează și varsă o parte din 
conținutul său negru.

Așa se explică apariția pe fațada blocului a petelor 
negre care afectează în același timp și înclinația spre frumos 
a unor salariați în cauză Am dori să cunoaștem părerea 
factorilor competenți din cadrul E.G.L.-ului 
vește viitorul fațadelor blocurilor turn din 
deveni cu toate pestrițe în următorii ani ? 
alpiniști care să curețe aceste mostre ale 
neglijente ? Sau vor înțelege cei în cauză că 
parte, nu înseamnă a strica în alta ?

în ceea ce pri
nt unicipiu. Vor 
Vor fi angajați 
unei activități 
a repara într-o

B. MIHAI

(Urmare din pag. 1)

tone,pe autoremorci de 10
Petru Șerban și alții de la co
loana Petroșani; Gheorghe 
Goch, Ciurea Lascu, Cornel 
Fuieru, Nicolae Petrescu, 
Lascu Barbu, Zaharia Crăciu- 
naș, Anton Dumitrescu, Lascu 
Mojoatcă, Aurel Manolescu, 
Cosma Romoșan, Aurel Suciu 
și Gheorghe Șandru de la co
loana Uricani, în frunte cu 
șeful coloanei de aici, Mircea 
Mânu, și revizorul tehnic, 
Doru Cimponeru.

Dar, deși pulsul activității 
secției este mai accelerat de- 
cît în lunile din urmă și, în 
consecință, mai rodnic, el nu 
acoperă totuși în întregime 
obligațiile cantitative de pro
ducție ale colectivului : ni
velul realizării sarcinilor de 
plan la indicatorii tone/kilo- 
metrî este încă sub prevederi, 
coeficientul de utilizare a 
parcului de mașini este defi
citar cu 5 procente, starea u- 
nor drumuri de acces spre 
parchetele puse în exploatare, 
deși se fac și unele intervenții 
operative, este nemulțumitoa- 
re: unele porțiuni de drum 
sînt pline de gropi, de aluvi
uni, ori ștrangulate. Aportul 
drumarilor, angajați ai acele- 
eași întreprinderi, la întreți
nerea căilor de transport și, 
prin aceasta, la reducerea 
timpului de efectuare a curse
lor, la prelungirea vieții au
tocamioanelor și autoremorci- 
lor este departe de a fi cel 
necesar. Ne-am conturat cu 
acest prilej convingerea că o 
consfătuire de lucru cu condu
cătorii auto, 
tori din 
ar putea 
cune în 
față de
controlului necesar a se efec
tua asupra activității celor

drumari și fac- 
conducerea unității 
evidenția multe la- 
privința preocupării 

starea drumurilor, a

plătiți pentru aceasta, ar con
duce la stabilirea unor măsuri 
eficiente în acest domeniu 
Repararea și întreținerea dru
murilor a fost de altfel prima 
problemă asupra căreia tova
rășul Nicolae Matei a reflec
tat atunci cînd a venit vorba 
despre sarcinile urgente spra 
a căror rezolvare trebuie con
centrată cu prioritate atenția 
secției. După cum a rezultat 
din analiza operativă făcută, 
alte probleme fără de rezolva
rea cărora Secția U.M.T.C.F 
Petroșani nu va putea funcțio 
na normal, le constituie com
pletarea efectivului de condu
cători auto și de personal de 
întreținere, îmbunătățirea a- 
provizionării cu piese de 
schimb auto și alte materiale, 
dezvoltarea simțului responsa
bilității față de obligațiile 
profesionale și a disciplinei 
sub toate aspectele în rîndu
rile colectivului, amplificarea 
conștiinciozității, a spiritului 
de dăruire cu care fiecare sa
lariat are datoria să-și onore
ze
care lucrează Pentru aceasta 
este imperios necesar ca gru
pa cL ....
U.T.C.,
nizației de partid, să-și afirme 
mai activ și mai eficient pre
zența în secție printr-o muncă 
politico-educativă adecvată și 
stăruitoare în rîndurile șofe
rilor și meseriașilor de la ate
lierul de întreținere. Tovară
șul Emil Lauran, secretarul or
ganizației de bază, ne vorbea 
despre dificultățile întîmpina- 
te în ținerea ședințelor, a 
consfătuirilor de lucru dato
rită specificului activității 
secției, faptului că șoferii fac 
curse toată ziua. Acest „argu
ment" nu poate justifica slaba 
muncă educativă în rîndul șo
ferilor și eu atît mai mult în 
rîndul lucrătorilor din atelier,

cu toate consecințele ce de
curg de aici. Biroul organiza
ției de bază are datoria să 
caute și să găsească modalită
țile concrete și timpul potri
vit în acest scop. In orice caz, 
și la U.M.T.C.F., ca peste tot 
de altfel, adunările de partid, 
dezbaterile educative și de 
producție trebuie ținute în 
afara programului de lucru

In condițiile înviorării acti
vității secției despre care vor
beam și pe care o exemplifi
cam mai înainte, pentru am
plificarea în rîndurile colec
tivului a atitudinii înaintate,

fecunde față de muncă, a pre
ocupării pentru întreținerea 
și folosirea corespunzătoare a 
utilajelor, pentru întronarea 
răspunderii, în esență a disci
plinei de producție este nece
sar ca, pe lîngă măsurile vi- 
zînd asigurarea unor condiții 
prielnice, obligație ce revine 
conducerii secției, organizația 
de partid să-și exercite cu 
mai multă vigoare influența, 
rolul mobilizator și educativ, 
chezășie sigură a înscrierii și 
a acestui colectiv între cele 
care-și îndeplinesc cu cinste 
sarcinile.

DEVA
angâjeaza DE UKGENTA:

sarcinile, unitatea în

de sindicat, organizația 
sub îndrumarea orga-

• un

• un

inginer constructor

tehnician constructor
Informații suplimentare se pot obține zilnic intre orele 

8—10 la sediul întreprinderii din Deva, str. Gheorghe Bari- 
țiu, nr. 5, telefon 1 39 25.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegația
de partid și guvernamentală a R. 0. Vietnam,

condusă de tovarășul Fam Van Dong
(Urmare din pag. 1)

tetului județean Constanța al 
P.C.R., Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Ste
rian Țîrcă, adjunct al minis
trului apărării naționale, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Radu 
Constantinescu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamenta
le de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Tudor 
Zamfira, ambasadorul Româ
niei la Hanoi.

Din partea R. D. Vietnam au 
participat tovarășii Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, viceprim-minis- 
tru, Nguyen Co Thach, vice- 
ministru al afacerilor externe, 
general maior Tran Sam, vi- 
ce-ministru al apărării națio
nale, Nguyen Van Dao, vice- 
ministru al comerțului exteri
or, Ngyen Dang Hanh, amba
sadorul R. D. Vietnam 
București, Hoang Tu, 
rul Direcției U.R.S.S. 
ropa Orientală din 
Ho Tu Truc, director
al Direcției generale 
M.A.E

Tovarășul Fam Van Dong a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prie
tenie frățească din partea to
varășilor Ton Duc Thang, pre
ședintele Republicii Democra
te Vietnam, Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și a gu
vernului R. D. Vietnam, pre
cum și urări de noi succese 
poporului român în opera de 
'edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, al gu
vernului R. D. Vietnam și al 
poporului vietnamez, primul 
ministru Fam Van Dong a ex
primat sincera recunoștință și 
sentimentele de gratitudine 
Partidului Comunist Român,

la 
directo- 
și Eu- 
M.A.E., 
adjunct 

din

guvernului Republicii Socia
liste România, poporului -u 
mân, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul multilateral, profund 
internaționalist, pentru ajuto
rul permanent și solidaritatea 
cu poporul vietnamez în lupta 
sa dreaptă.

Mulțumind călduros pentru 
mesajul transmis, pentru ură
rile și sentimentele exprimate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescj a 
rugat pe primul ministru al 
guvernului R. D. Vietnam ca, 
la înapoierea în patrie, să 
dreseze, din partea sa, 
cordial salut prietenesc, tova
rășilor Ton Duc Thang și Le 
Duan, guvernului, iar bravu
lui popor vietnamez urarea de 
a obține realizări tot mai mari 
în făurirea vieții sale libere și 
înfloritoare, în înfăptuirea 
aspirațiilor sale, in construi
rea orînduirii socialiste.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a 
mat 
tă ' 
por 
de 
Comunist Român. 
Socialiste România 
porului român, in 
lupta sa consacrată reconstruc
ției pașnice, edificării socialis
mului în R. D. Vietnam, pen
tru dezvoltarea Vietnamului 
de Sud pe calea păcii, inde
pendenței, democrației, pentru 
reunificarea patriei. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a 
manifestat — și cu acest pri
lej — profunda satisfacție 
pentru victoria obținută de 
poporul vietnamez în lupta 
pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru încheie
rea Acordului de la Paris cu 
privire la încetarea războiului 
și restabilirea păcii in Viet
nam, apreciind, că acesta re
prezintă un mare succes care 
se datorește atît luptei po
porului vietnamez, sub condu
cerea Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, cit și spri
jinului acordat de toate țările 
socialiste, partidele comunis-

a- 
un

nostru a reafir- 
solidaritatea militan- , 

față de eroicul po- 
vietnamez, asigurîndu-1 

tot sprijinul Partidului 
Republicii 
și al po- 
munca și

te, de forțele antiimperialiste, 
de opinia publică mondială.

Convorbirea cordială și prie
tenească dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Fam Van Dong' a prilejuit un 
larg 6chimb de informații și 
vederi privind activitatea și 
preocupările actuale ale Parti
dului Comunist Român și 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, relațiile de 
lidaritate 
le două 
poare. A 
tisfacție 
cendentă 
mâno-vietnameze subliniin- 
du-se că ele au cunoscut o 
nouă și importantă dezvoltare 
după vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in R. D. Vietnam, 
cafe a deschis noi perspec
tive colaborării bilaterale ac
tive, in toate domeniile. Tot
odată, a fost exprimată do
rința comună de a face totul 
pentru a transpune în fapt 
înțelegerile convenite în timpul 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R. D. Vietnam, 
în vederea extinderii și diver
sificării, pe mai departe, a 
colaborării dintre partidele 
și țările noastre, a întăririi și 
adîncirii prieteniei. româno- 
vietnameze, în interesul am
belor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

In cadrul întrevederii s-au 
abordat, de asemenea, pro
bleme de interes comun din 
sfera vieții internaționale ac
tuale, fiind relevată conlu
crarea fructuoasă dintre parti
dele și statele noastre, în di
recția promovării climatului 
de destindere și cooperare în
tre popoare.

In deplin consens, s-a apre
ciat că o influență deosebită 
asupra destinelor păcii și înțe
legerii internaționale o are 
înfăptuirea în Europa și în în
treaga lume a unui tramic și 
eficace sistem de securitate, 
care să ducă Ia eliminarea fo
losirii forței și amenințarea cu 
forța în relațiile internaționa
le, la construirea unor noi

frățească dintre 
partide, țări și 
fost relevată cu 
evoluția mereu 
a raporturilor

so- 
ce- 
po- 
sa- 
as- 
ro-

raporturi între state, pe baza 
deplinei egalități în drepturi, 
a respectării independentei și 
suveranității naționale, a ne
amestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, a 
asigurării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege l'ber calea 
dezvoltării, conform aspirați
ilor sale legitime. Ambele 
țări și popoare au confirmat, 
încă o dată, solidaritatea mi
litantă și sprijinul lor activ 
față de popoarele care luptă 
pentru eliberare națională și 
socială, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru res
pectarea dreptului imprescrip
tibil al fiecărei națiuni de a 
păși în mod independent 
suveran pe 
lui, al unei 
stătătoare.

In acest 
vietnameză 
ța sa de a 
te pentru îndeplinirea consec
ventă, neabătută, a Acordului 
de la Paris cu privire la înce
tarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam, pentru insta
urarea unei păci trainice în In
dochina, astfel ca popoarele 
din această regiune să-și poa
tă soluționa problemele dez
voltării lor viitoare fără nici 
un amestec din afară, cores
punzător dorinței lor ; s-a ex
primat convingerea că lupta 
justă a popoarelor din Haos și 
Cambodgia va duce Ia victoria 
totală.

In timpul convorbirii, s-a 
apreciat că vizita delegației 
de partid și guvernamentale 
a R. D. Vietnam în România 
constituie o înaltă expresie a 
buhelor relații româno-viet- 
nameze și că ea va contribui 
la adîncirea cunoașterii reci
proce, la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, 

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, în spi
ritul bunelor relații existente 
între cele două țări și po
poare.

Și 
drumul progresu- 
dezvoltări de sine

context, partea 
a reafirmat voin- 
milita cu fermita-

ULTIMELE ȘTIRI.a
Delegația de partid și guvernamentală
română și-a încheiat vizita în Cuba
I-IAVANA 30 — Corespon

dentul Agerpres, Mihai Fa
bian, transmite : Delegația de 

. partid și guvernamentală a 
Repubiicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația P.C. din Cu
ba și a Guvernului Revoluțio
nar, a 
tivitățile 
plinirea

laparticipat 
prilejuite de 

a 20 de ani

fes- 
îm- 

de

la 
ției 
răsit. sîmbătă. Havana, 
cînd spre patrie.

Pe aeroportul Jose Marti, 
delegația română a fost con
dusă de Antonio Perez, mem
bru al Secretariatului C.C. al 
P C. din Cuba, și de Fernando 
Vecino Alegret, adjunct al 
ministrului. forțelor armate 
revoluționare.

declanșarea Insurec- 
naționale cubaneze, a pă- 

ple-

Situația din Cipru continuă
să rămînă încordată

ți
II

1

Ultimele știri

ți

/
L> )

ri

al R S. I. S. R.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

La 30 iulie, la Moscova s-au 
deschis lucrările sesiunii So
vietului Suprem al R.S.F.S.R. 
La lucrări participă Nikolai 
Podgornîi. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, pre-

ședințele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., și alți conducă
tori de partid și de stat sovie
tici.

Deputatul Vladimir Kotel
nikov, vicepreședinte al Aca
demiei de științe a U.R.S.S a 
fost ales președinte al Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R.

Dejunul oferit in onoarea oaspeților vietnamezi

NICOSIA 30 (Agerpres). — 
Situația internă din Cipru 
continuă să rămînă încordată 
după răpirea, în noaptea de 
27 spre 28 iulie, a ministrului 
de justiție, Christakis Vakis, și 
a intensificării acțiunilor te
roriste cu bombe, în diverse lo
calități ale insulei, soldate cu 
importante pagube materiale. 
In noaptea de duminică spre 
luni, șapte noi atentate cu 
bombe au zguduit Nicosia, dis- 
trugînd magazine, locuințe și 
autovehicule. Totodată, se 
semnalează violarea sediilor a 
două imprimerii ale ziarelor 
de opoziție de către persoane 
necunoscute, ceea ce a deter
minat Uniunea Ziariștilor Ci- 
prioți să adopte hotărîrea de 
a se reuni, luni, pentru exami
narea situației din țară. Presa 
cipriotă relatează, totodată, că 
ministrul de justiție răpit a 
reușit să trimită un mesaj so
ției săle, prin care îi recoman
dă „să dea dovadă de răbda
re".

După cum s-a mai anunțat, 
întrunit pentru a examina si
tuația creată în țară după dis
pariția ministrului de justiție, 
guvernul cipriot a apreciat că 
acest incident „creează o si
tuație periculoasă pentru popu
lație". Guvernul și-a exprimat, 
totodată, hotărîrea de a com
bate actele de terorism.

gevmatini", reședința de 
a președintelui Ciprului, 
hiepiscopul Makarios, a 
ținta unui atac cu arme 
mate, întreprins în primele o-
re ale zilei de luni. Se preci
zează că, în acel moment, pre
ședintele nu se afla in reședin-

vară 
ar- 

fost 
auto-

Festivalul Mondial
al 1 ineretului și Studenților

BERLIN 30 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Var
vara, transmite : Intîlnirea 
din capitala Republicii Demo
crate Germane a solilor tine
retului de pe toate meridia
nele globului prilejuiește 
mente impresionante de 
nifestare a sentimentelor 
prietenie și solidaritate, a 
rinței de cunoaștere recipro-

Năzuința tineretului •'po-

mo- 
ma- 

de 
do

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de'Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
oferit, duminică, un dejun în 
onoarea delegației Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
și guvernului Republicii 
Democrate 
dusă de 
Van Dong, 
lui Politic 
lui celor 
Vietnam, 
guvernului

Au participat tovarășii Ion

guvernului
Vietnam 
tovarășul 

membru al Birou- 
al C.C. al Partidu- 
ce Muncesc din 
prim-ministru al 
R. D. Vietnam.

con- 
Fam

Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului -Executiv, âl Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.CR., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R.; 
Nicolae Ghenea, adjunct ' ăl 
ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Sterian Țîrcă,

adjunct al ministrului apără
rii naționale, Ion Stoian, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Radu Conștanti- 
nescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de cola
borare și cooperare economi
că și tehnică, Tudor Zamfira, 
ambasadorul României la Ha
noi.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic aJ 
Comitetului Central al Parti
dului' celor ce Muncesc din 
Vietnam, vice-prim-ministru, 
Nguyen Co Thach, viceminis-

tru al afacerilor externe, ge
neral maior Tran Sam, vice- 
miniștru al apărării naționale, 
Nguyen Van Dao, viceminis- 
tru al comerțului exterior, 
Nguyen Dang Hanh, ambasa
dorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Hoang Tu, directorul 
Direcției U.R.S.S. și Europa 
Orientală din M.A.E., Ho Tu 
Truc, director adjunct al Di
recției generale din M.A.E.

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Fam 
Van Dong au rostit toasturi.

Ministerului

NICOSIA 30 (Agărprăs). — 
Potrivit ziarului cipriot „Apo-

Declarația

de Externe
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W ■»»
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că. 
cii noastre de a vedea asigu
rat un climat de pace și secu
ritate. de înțelegere mutuală, 
își găsește aici, la Berlin, In 
aceste zile, multiple expresii, 
atît în manifestările organiza
te și programate — mitinguri, 
conferințe, simpozioane — cît 
și în manifestările spontane 
de prietenie.

Preocupările majore ale ti
neretului și-au găsit concreti
zarea, în cea de-a treia zi a 
celui de-al X-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților. în manifestările con- 

‘sacrate 
poarele, tineretul și studenții 
țârilor arabe, pentru o pace 
justă și trainică în Orientul 
Apropiat.

Deși potrivit programului 
fiecare zi este dedicată unei 
anumite tenie, conferințele de 
presă. întîlnirile dintre dife
rite delegații, seminariile și 
colocviile oferă prilejul unor 
dezbateri mai ample, pe teme 
diverse Din bogata agendă a 
celei de-a treia zile amintiwi 
intîlnirea tinerilor din Viet-’’ 

ziariștii prezenți la 
simpozioanele ..Tine- 
revoluția tehnico-ști- 
„Tinerii sindicaliști 

pentru solidaritatea

solidarității cu po-

al R. 0. Vietnam
Alexanderplatz — centru popular de întîlnire la Berlin. 

In prim planul fotografiei noastre — orologiul cu ora uni
versală, iar in planul doi hotelul „Stadt Berlin".

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
30 (Agerpres). —■ 
de Externe al R.D.

o 
care reafirmă

Stimate tovarășe Fam Van 
Dong,

Stimați tovarăși vietnamezi,

Permiteți-mi să vă exprim 
satisfacția conducerii noastre 
de partid și de stat pentru vi
zita pe care delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Fam 
Van Dong, o face în România.

Apreciem această vizită ca 
pe o expresie a relațiilor care 
s-au statornicit și se dezvol
tă în mod minunat intre 
partidele și popoarele noastre.

Aș dori, de asemenea, să a- 
dresez încă o dată cele mai 
calde felicitări, in numele Co
mitetului Central al Partidu
lui, al Consiliului de Stat, al 
guvernului, al poporului 
mân, Comitetului Central 
partidului, guvernului, 
porului vietnamez pentru 
toria obținută 
Acordurilor de 
ris.

Aș dori să
vietnamez succes în 
acestor Acorduri, în realiza
rea unei păci trainice, care 
să asigure condițiile dezvoltă
rii economico-sociale, constru
irii cu succes a societății so-

prin
pace

ro- 
al

po- 
vic- 

realizarea 
de la Pa-

urez poporului 
realizarea

cialiste în Republica Democra
tă Vietnam.

Doresc să vă asigur, dragi 
tovarăși, că partidul, poporul 
român, vor acorda și în con
tinuare, in spiritul internațio
nalismului și al solidarității 
frățești întregul său sprijin 
pentru realizarea păcii, pentru 
dezvoltarea socialistă a Repu
blicii Democrate Vietnam.

Doresc, de asemenea, să ex
prim sprijinul nostru pentru 
Guvernul Revoluționar din 
Vietnamul de Sud, pentru rea
lizarea Acordurilor de la Pa
ris și in Vietnamul <le Sud și 
pentru o soluționare politică 
— în spiritul Acordurilor — 
a tuturor problemelor. Apre
ciez că realizarea și in Viet
namul de Sud a acestor acor
duri va crea condiții pentru 
a se putea înfăptui și dorința 
poporului vietnamez de reu- 
nificare pașnică.

Nu aș putea să nu exprim 
solidaritatea și dorința noastră 
de realizare a păcii și in Laos, 
precum și de a se asigura tri
umful luptei poporului cam
bodgian și restabilirea păcii 
în vederea asigurării exercită
rii puterii de către guvernul 
legal, guvernul de unitate na
țională.

asigurarea aplică- 
Acorduri, în reali- 
păci trainice, 
fiind în Europa,

Așa cum în lupta pe care 
ați dus-o pină acum, ajutorul 
țărilor socialiste, al forțelor 
progresiste, al maselor popu
lare din întreaga lume a avut 
pn rol important, și în viitor 
acestea au de jucat un rol im
portant in 
rii acestor 
zarea unei

Desigur,
România acordă o mare im
portanță înfăptuirii securită
ții europene. Așa cum a acțio
nat și pînă acum pentru înce
perea lucrărilor, România va 
face totul pentru succesul 
Conferinței general-europene.

Ne pronunțăm hotărît pen
tru soluționarea problemelor 
dintre state pe cale politică, 
pentru a se pune capăt vechii 
politici de forță și dictat im
perialist, pentru o politică 
nouă de destindere și colabo
rare între toate popoarele 
lumii.

îmi amintesc cu multă plă
cere de vizita pe care delega
ția de partid și guvernamenta
lă a României a făcut-o în Re
publica Democrată Vietnam. 
Aș dori să exprim convinge
rea partidului și poporului ro
mân că relațiile dintre parti
dele și popoarele noastre se 
vor dezvolta in continuare, in

noile condiții. Această colabo
rare corespunde atit interese
lor ambelor popoare, construc
ției socialismului și păcii în 
lume.

Cu această convingere, do
resc să ridic un toast pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre;

— urez poporului vietnamez 
succes deplin în realizarea 
păcii, în dezvoltarea socialis
mului ;

— pentru unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării revoluțio
nare 
turor

și antiimperialiste, a tu- 
forțelor păcii ;
in sănătatea președinte- 
Republicii Democratelui

Vietnam și a primului secretar 
al partidului dumneavoastră ;

— in sănătatea tovarășului 
Fam Van Dong, a dumnea
voastră, a tuturor !

HANOI 
Ministerul 
Vietnam a dat publicității 
declarație în 
sprijinul poporului vietnamez 
față de lupta poporului cam
bodgian pentru independență, 
pace și neutralitate.

„Ca și în trecut, poporul 
vietnamez și guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam sînt 
hotărîte să întărească solida
ritatea cu poporul frățesc 
cambodgian și nutresc convin
gerea fermă că lupta dreaptă 
a acestuia pentru o Cambod- 
gie cu adevărat independentă, 
pașnică, neutră, democratică 
și prosperă, în condițiile inte
grității teritoriale a țării, se va 
încheia prin victorie" — se a- 
rată în declarație. Se subli
niază. totodată, necesitatea în
cetării imediate a bombarda
mentelor americane asupra te
ritoriului cambodgian și a ori
cărui amestec în Cambodgia, 
astfel îneît poporul cambod
gian să-și poată rezolva, fără 
nici un fel de ingerință din a- 
fară, treburile interne.

Misiunea „Skylab“

Prima activitate extravehiculară a fost
HOUSTON 30 (Agerpres). — 

Cei trei astronauți aflați la 
bordul laboratorului spațial 
„Skylab-2‘“ și-au consacrat o- 
dihnei o mare parte din timpul 
celei de-a treia zi petrecute în 
spațiu. Această odihnă prelun
gită a devenit necesară deoa
rece sîmbătă și duminică ei 
au avut tulburări respiratorii 
și stomacale provocate de 
„răul de spațiu", cel mai afec
tat fiind Jack Lousma. In 
cursul unei conferințe de pre
să. medicii de la Centrul spa
țial de la Houston au declarat 
că starea sănătății astronauți- 
lor nu este îngrijorătoare de-

oarece, luni după-amiază ei 
se simțeau mult mai bine.

Această situație a determi
nat o reducere considerabilă a 
programului de lucru și, în 
consecință, amînarea repunerii 
în funcțiune a întregii apara
turi științifice de la bordul la
boratorului spațial. Cu avizul 
medicilor, centrul de control 
a hotărît ca prima activitate 
extravehiculară. denumită ,.E- 
VA“, să fie amînată cu o zi. 
urmînd să fie realizată 
miercuri. Cu acest prilej, tre
buie înlocuite casetele cu fil
me din telescopul solar și fă
cute unele remedieri la para-

Toastul tovarășului Fam
Stimate tovarășe 

Ceaușescu,
Nicolae

Stimate tovarășe Ion 
ghe Maurer,

Gheor-

Stimați tovarăși,

pe care o 
delegația 
bucuroasă 

cu

face în 
noastră 
să se

tovarășul

atît 
nos- 

și în interesul 
popoare din lume, 
foarte bucuroși de 

de apreciere, de 
dumneavoastră față 
noastră pentru apli- 

Paris,

spirit, delegația 
partid și guverna- 
urează noi succe-

MARȚI, 31 IULIE

In vizita 
România, 
este foarte 
întilnească
Nicolae Ceaușescu. Noi dăm o 
apreciere foarte înaltă con
vorbirilor pe care le-am avut. 
Apreciem foarte mult cuvin
tele călduroase pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu Ie-a 
rostit atit la convorbiri, cit și 
aici, la această masă priete
nească. Sîntem de acord cu 
aprecierile tovarășului secre
tar general cu privire la vic-

toria obținută pină acum. A- 
precicm foarte mult părerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind justețea luptei parti
dului nostru. Asta este 
in interesul poporului 
tru cit 
celorlalte

Sin tem 
cuvintele 
sprijinul 
de lupta
carea Acordului de la 
pentru victoria poporului nos
tru, a populației din Sud, pen
tru victoria poporului nostru 
din Nord, pentru reunificarea 
pașnică a țării noastre.

Mulțumim din toată inima 
pentru reafirmarea de către 
dumneavoastră a sprijinului 
ferm pe care ni-1 va acorda 
partidul, guvernul și poporul 
român. Considerăm că ambele 
noastre partide, ambele noas-

Van Dong
tre popoare pot să-și întăreas
că și mai mult relațiile de 
prietenie dintre ele. Aceasta 
va fi nu numai în interesul 
popoarelor noastre, dar și in 
interesul țărilor socialiste, al 
tuturor popoarelor din lumea 
întreagă.

In acest 
noastră de 
mentală vă
se. Știm foarte bine că dum
neavoastră ați obținut deja 
succese mari. Aveți un ritm de 
creștere foarte mare și dum
neavoastră dezvoltați acum și 
mai mult activitățile în toate 
domeniile.

Vă urăm încă o dată noi 
succese, realizări multilatera
le în munca dumneavoastră 1

In sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu !

Redacția ți adminiitrația liarului; Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

nam cu 
festival, 
rctul și 
ințifică", 
în lupta ___ ______
antiimperialistă, pace și prie- 
tenie", „Cercetarea spațială - 
posibilități și perspective".

Și în cursul zilei de 
delegația țării noastre a avut 
o bogată activitate. Ea a par
ticipat activ la toate manifes
tările amintite. Totodată, la 
Clubul național al României 
au avut loc întîlniri priete
nești cu membrii delegațiilor 
de tineret din Bolivia, Ceho
slovacia, R. P. D. Coreeană, 
Iugoslavia. întîlnirile au fost 
încă un prilej de manifestare 
a solidarității și simpatiei 
față de tineretul și studenții 
popoarelor din lumea întrea
gă.

luni

A

solarul montat de misiunea 
precedentă.

Controlorii zborului de la 
Centrul spațial au detectat, 
totodată, o ușoară reducere a 
presiunii 'într-una din camere, 
datorată unei fisuri care a 
permis ieșirea gazelor. Aler
tați. cei trei astronauți au des
coperit repede locul fisurii și 
au remediat defecțiunea.

Directorul 
Hutchinson, a 
scurt-circuit a 
lizarea a douăr
logice privind 
tul în spațiu al animalelor și 
insectelor aflate la bordul la
boratorului spațial.

zborului, 
anunțat că 
împiedicat 
experiențe
comportamen-

Neil
un 

rea- 
bio-

Publicitate.

Reflector.

20,35

racote antice".

22,0052 de inițiative în 
de săptămîni.

Seară de teatru.
Mircea Voievod (1)
Dan Tărchilă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Misterul din insula 
Balfe ; Republica : Cine cin- 
tă nu are gînduri rele ; LO- 
NEA — Minerul : Țara sălba
tică : VULCAN : Fete în soa
re; LUPENI — Cultural: Co
lier pentru iubita mea; Mun
citoresc : Adio Petersburg.

PROGRAMUL 1. 5,00 Bu
letin de știri; 5,05 Melodii in 
zori de zi; 5,20 Dragi mi-s 
cintecul și jocul ; 5,40 Jurnal 
agrar 5,50 Muzică ușoară; 
6.00—8,08 Radioprogramul 
dimineții; 8,08 Matineu mu
zical; 8,25 Moment poetic; 
8,30 La microfon, melodia

preferata ; 9,00 Buletin 
știri ; 9,30 Atlas cultural; 9,50 
Muzică ușoară; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Ansamblul fol
cloric „Ciprian Porumbescu" 
din Suceava; 10,30 Opereta 
..O noapte la Veneția" 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Piese 
interpretate la chitară; 11.15 
Melodii de George Grigoriu;
11.30 Sub steagul partidului; 
12,00 Discul zilei — Adriano 
Celentano; 12,30 întîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 14,00 Compozitorul săp
tămînii ; 14,41 Vechi melodii 
populare; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,30 Muzică de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal: 16,15 
Lăutari vestiți; ion Matache;
16.30 Știința Ia zi; 16,35 Cin
tecul săptămînii ; 16.50 Pu
blicitate radio ; 17,00 In su
net de fanfară; 17,10 Scene 
din opere ; 17,30 Muzică 
populară; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Zece melodii preferate; 
20,50 La acordeon, Gheorghe

Chițica; 21,00 Revista șlagă
relor; 21,25 Moment poetic; 
21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert 
de seară; 24,00 Buletin 
știri: 0,03—5,00 Estrada 
turnă.

Teleșcoală.9,00

10,00

10,05

10,10

12,25

Telex.

de
noc- 13,00

17,30

18,00

18,05

18,25

18,45

Telejurnal. 22,30
Curs de limbă rusă.
Recapitulare (4).

Telex.

Pe un picior de plai 
Tulnicul moților.

Dimensiuni românești 
și universale în opera 
lui Dimitrie Cantemir

Io, 
de

în24 de ore. Contraste 
lumea capitalului.

Gala maeștrilor i 
Gheorghe Halmoș. ■

Avanpremiera.

Teleenciclopedia 
luare).
Arii din opere de 
zart și Rossini în
terpretarea sopranei 
Silvia Voinea.

19,10

Panoramic științific.

Tragerea de 
re A.D.A.S.

amortiza-

(re-

Mo- 
in-

Telecinemateca pentru 
copii „Bine ați venit" 
(reluare).

Muzică populară.

Film documentar „Te-

19,20

19,30

20,00

20,05

1001 de seri.

Telejurnal, 
înainte de 
1973 — an

Cincinalul 
termen, 

hotăritor.

săptămînii 
milenară"

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei 
ieri :

Maximele : 
grade ; Paring

Petroșani
13 grade.

de

20

Cin tecul
„Tinerețe
de Constantin Alexan
dru. .

„Stemă de țară". Emi
siune de versuri.

Minimele : 
grade ; Paring

Petroșani
6 grade.

11

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE : Vreme re
ce. Cer variabil. Precipitații 
sub formă de averse. Vînt 
slab din sectorul nordic.
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