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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in țari 
din America Latină

REPUBLICA CUBA
Întîlnire între tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Fidel Castro Ruz

Dupâ 8 luni
BILANȚUL EXTRACȚIEI 

DE CĂRBUNE REFLECTĂ

Angajare, râspaitâcrc
ia|â de sarcinile «
plan, dar șl resurse
Interne Insuficient

valorificate

semestru, și cea de 
a anului, în care a- 
au cunoscut un frea- 
muncii deosebit față

O nouă lună a fost înche
iată de colectivele de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
ale exploatărilor miniere cu 
rezultate, în general bune. 
Este cea de a doua lună din 
actualul 
a opta 
batajele 
măt al
de celelalte luni, o plenară 
angajare a minerilor hotărîți 
să răspundă, prin fapte vred
nice de tradiția lor, chemă
rii partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată colec
tivelor din ramurile econo
miei de a-și spori preocupă
rile pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan, 
recuperarea unor rămîneri în 
urmă, creșterea eficienței în
tregii activități.

Pe parcursul lunii august 
am consemnat numeroase e- 
xemple ale muncii pasionan
te, desfășurate la o înaltă co
tă a răspunderii comuniste și 
muncitorești, exemple care 
vorbesc, prin ele însele, des
pre potențialul mereu crOs- 
cind al brigăzilor și sectoare
lor de producție, despre ine
puizabilele rezerve interne 
ale calificării cadrelor de

Epilog
al

vacanței 
studen-

țești

de 
lor vacante, 
tinerii 
făceau 

veri

■iis-
bi- 
ca
rie-

mineri, utilizării corespunză
toare a efectivelor, timpului 
de muncă și dotării tehni
ce, precum și ale disciplinei 
înțeleasă în sensul major al 
cuvîntului, rezerve ce 
găsesc în cadrul 
mâții de lucru, 
la producția de 
căpătat, în luna 
imbold prilejuit și de cele do
uă sărbători — Ziua mineru
lui și ziua de 23 August — în 
cinstea cărora minerii și-au 
intensificat preocupările, de- 
punîndu-se stăruințe intense 
pentru depășirea randamente
lor și productivității muncii 
în abataje. Dintr-o înaintată 
conștiință muncitorească, nu
meroși mineri din sectoare și 
brigăzi de producție au ho- 
tărît să sărbătorească zilele 
de 23 și 24 august prin mun
că. dovedind sentimentele a- 
dînci patriotice ce-i animă, 
răspunderea ce-o au față de 
îndeplnirea exemplară a sar
cinilor trasate de Congresul 
al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, privind 
dezvoltarea accelerată a 
economiei naționale. In colo 
două zile de activitate fe
brilă au fost extrase însem
nate cantități de cărbune pes
te plan. Numai la Lupeni — 
ca să recurgem la un singur 
exemplu — în cartea de pro
ducție a minei, în prima din 
cele '•'ouă zile — în 23 august 
— a fost ștearsă cifra de 3 443 
tone cit reprezenta restanța 
oe luna august, și înscrisă 
în locul ei cifra de 2 249 tone 
extrase în plus, iar în cea de 
a doua zi — 24 august •— a 
fost înscris . un plus de pro
ducție ce depășește prelimi
narul unei singure zile : pes
te 8 000 tone de cărbune. Și 
în continuare colectivul a- 
cestei unități carbonifeie și-a 
menținut ritmul de lucru im
primat, reușind ca Ia sfîrșicul 
lunii să raporteze cea mai 
remarcabilă realizare luna
ră din acest an : o depășire 
de 4,5 la sută a planului, în 
condițiile obținerii unor pro
ductivități sporite în majori- 

‘tatea sectoarelor și brigăzilor.
Luna august a fost în

cheiată 
miniere cu 
îndeplinite.

se 
fiecărei for- 

Activitatea 
cărbune 

august, un
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii So
cialiste România, . a avut, . în 
seara zilei de 1. septembrie, la 
reședința ce i-a fost rezervată 
la Havana, o întîlnire cu tova
rășul Fidel Castro, prim-seere- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cu
ba, prim-ministru al Guvernu
lui Revoluționar.

Cei doi conducători au su
bliniat și cu acest prilej ho- 
tărîrea de a acționa în spiritul 
înțelegerilor convenite în 
timpul vizitei, pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor

de colaborare și solidaritate 
frățească dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cuba, dintt-e Re
publica Socialistă România si 
Republica Cuba.

La sfirșitul întîlnirii, tova
rășul Fidel Castro și-a luat un 
călduros rămas bun de la tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ur- 
mînd să plece, a doua zi. la 
Conferința la nivel înalt a ță
rilor nealiniate de la Alger.

Tovarășul Fidel Castro și-a 
exprimat încă o dată satis
facția pentru vizita efectuată 
de delegația de partid și gu
vernamentală română condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

in Cuba și a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu u- 
rări de succese în continuare 
în vizita pe continentul latino- 
american.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat, la rîndul său, 
mulțumiri pentru primirea 
deosebit de caldă și priete
nească de care delegația de 
partid și guvernamentală ro
mână s-a bucurat din partea 
conducerii partidului și gu
vernului Republicii Cuba, a 
poporului cubanez.

Cei doi conducători și-au 
strîns mîinile și s-au îmbră
țișat cu căldură.

Vizitarea unor instituții de științe, 
artă și cultură din Havana

Duminică la amiază, t.ova 
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat institu
ții de științe, artă și cultură 
din capitala Cubei. In cursul 
vizitei, oaspeții români au 
fost însoțiți de Osvaldo Dorti- 
cos Torrado, președintele Re
publicii Cuba. Vilma Espin, 
președinta Federației femeilor 
cubaneze, și Belarmino Cas
tilla, viceprim-mihistru si 
ministru al educației.

Primul popas se face la 
Academia de științe a Cu
bei care își are sediul în 
monumentala clădire a Capi- 
toliului din Havana.

Președintele academiei, dr. 
Zoilo Marinello, cunoscut om

de . știință, adresează, în nu
mele conducerii acestei pres
tigioase instituții, a tuturor 
lucrătorilor săi, ca și în nu
mele conducerii Universității 
din Havana, reprezentată prin 
rectorul său, prof. Hermes 
Herrera, un călduros bun ve
nit, arătînd că reprezentanții 
științei și învățămîntului din 
Cuba se simt profund onorați 
de această vizită .

In sala de consiliu a aca
demiei. oaspeții români sînt 
informați despre modul în 
care este, organizată cerceta
rea științifică în Cuba și des
pre condițiile în care a luat 
ființă acest înalt .for științi
fic. Academia întreține le
gături strînse cu instituțiile

similare din țările socialiste, 
printre care și cu Acade
mia Republicii Socialiste Ro
mânia. Legăturile de colabo
rare dintre cele două țări pa 
tărîmul științei se dezvoltă cu 
precădere în domeniile speo
logiei și biospeologiei, ca și 
cele ale geologiei și chimiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a vorbit gazdelor despre prin
cipiile activității de cercetare 
științifică în țara noastră, 
subliniind direcțiile și preocu
pările majore actuale în a- 
cest domeniu. Secretarul ge
neral al partidului evidenția
ză în continuare că, într-ade
văr, există o experiență bună
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Plecarea din Havana

august a fost
și de alte exploatări 

sarcinile de plan 
Intre acestea se

Nu. este un lucru 
tocmai ușor să mane
vrezi utilaje sau pre-, 
fabricate pe șantiere
le care amenajează 
în munți trasee fero
viari, ~ rbălizTnd” ■lu
crări de artă ce vor 
fi supuse continuei 
tendințe spre instabi
litate a terenurilor. 
Se cere . rapiditate și 
operativitate pentru 
că intervalele . dintre 
trecerea . garniturilor 
de tren sînt scurte. Se 
cere for(ă și stabilita
te în execuția lucrări
lor. care se desfășoa- 
ră în spațiul strimt 
mitat de pereții 
stîncă, de o parte, 
prăpastia adîncă 
cealaltă parte.

Sint exigențe care 
ne-au fost sugerate în 
timp ce urmăream 
manevrele rapide pe 
care le efectua, 
timpul lucrului, 
ternica macara Ardelt. 
Cu mîinile pe mane
te, cu privirea con
centrată asupra tra
iectoriei , masivului 
cîrlig al macaralei, 
Ion Burdea, unul din 
deservenții acesui u- 
tilaj, dirijează opera
țiunile de pozare a u- 
nui motocompresor 
DK-9 necesar lucrări
lor de excavații ce se 
execută defileul

Jiului. Cablurile alu
necă pe scripeții bra
țului macaralei, per- 
mițînd translația des
cendentă a cîrligului. 
Motocompresorul este 
prins intr-o legătură

îndreaptă spre stafia 
de cale ferată din a- 
propiere pentru a re
da traseul circulației.

L-am întrebat pe 
Ion Sardea cam în 
cit timp a deprins în-

A face
ti
de 
fi 

de

în 
pu-

„corp comun"
cu utilajul

st r însă, apoi cîrligul 
se mișcă în sens in
vers ridicînd sarcina. 
Urmează o rotire a 
brațului după care 
mișcările se repetă și 
compresorul este așe
zat în spațiul îngust 
existent între calea 
ferată și munte. Totul 
este strîns în grabă 
și mica garnitură al
cătuită din locomoti
vă, macara și două 
vagoane platformă se

demînareg de a exe
cuta manevrele și de 
a se adapta la orice 
fel de teren.

— Sînt mai bine de 
25 de ani de cînd lu
crez pe macarale de 
acest tip și a trecut 
deja destul de multă 
vreme de cînd, după 
ce încep lucrul, am 
impresia că sîntem u- 
nul și același corp, 
ne contopim.

s-ar putea

spune că e o instala
ție tocmai nouă...

— Nu, însă n-am de 
ce mă plînge. Acțio
narea cu aburi nu e 
prea complicată in 
exploatare, dar și eu 
am avut grijă de ea.

Urmează o descrie
re pasionantă a cali
tăților pe care maca
raua, alături de care 
a parcurs pas cu pas 
drumul de o viată în 
meserie, le prezintă 
încă. Am notat că 
sarcina maximă de 
65 de tone la deschi- 
'derea de 7,5 m a bra
țului nu este teoreti
că, ci datorită bunei 
între/ineri poate ti re
alizată orieînd. A fost 
o perioadă cînd ma
caraua regionalei 
C.F.R. Timișoara era 
finută de rezervă, 
pentru situații de in
tervenție. De cîțiva 
ani însă a fost folosi
tă intens la tot mai 
numeroasele lucrări 
dc mare amploare ca
re s-au executat pe 
diferite trasee de cale 
ferată. Pe defileul Ji
ului zeci, sute de po- 
late au fost montate 
de puternica macara, 
pentru a 
una din 
portante

HAVANA 3 (Agerpres). — 
La 3 septembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în- 
cheindu-și vizita oficială de 
prietenie în. Cuba, au părăsit 
Havana, la bordul avionului 
prezidențial, 'îndreptîndu-se 
spre San Jose —capitala Re
publicii Costa Rica, etapa ur
mătoare a călătoriei în Ame
rica Latină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Ștefan 
Andrei,, secretar al C.C. al

P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
alte persoane oficiale.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost condus 
la aeroportul „Jose Marti" de 
Osvaldo Dorticos Torrado, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. din Cuba, 
președintele Republicii Cuba, 
Râul Castro, al doilea secre
tar,al C.C. al P. C. din Cuba, 
prim viceprim-ministru, Sergio 
del Valle, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. din 
Cuba, ministru de interne, Ra
miro. Valdes Menendez, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. din Cuba, viceprim- 
ministru, Vilma Espin, preșe

dintă a Federației Femeilor 
Cubaneze.

Erau, de asemenea, prezenți 
Pedro Miret Prieto, viceprim- 
ministru, Diodes Torralba 
Gonzales, viceprim-ministru, 
Jorge Risquet Valdes, secretar 
al C.C. al P. C. din Cuba, La
zaro Pena, membru al C.C. al 
P. C. din Cuba, Machado Ven
tura, prim-secretar al Comi
tetului provincial Havana al 
P. C. din Cuba, merttbri'aî gu
vernului, cadre de conducere 
din Ministerul relațiilor exter
ne, conducători de instituții 
centrale. Totodată, se aflau 
- - aeroport șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Ha
vana, membrii Ambasadei ro-

(Continuare în pag. a 4-a)

REPUBLICA COSTA RICA
Sosirea la San Jose

(Cont,. în
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nu cita decît 
lucrările im- 
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BOGDAN

Dintotdeauna, vara — c- 
notimpul vacantelor a fost 
pentru tinerii care timp de 
un an au pus studiul pe prim- 
planul preocupărilor zilni
ce, prilej pentru o binemeri
tată odihnă.

Trecînd, in aceste iile Pe 
la Institutul de mine, am a- 
vut prile/ul să-i intilnim oe 
clțiva dintre studenții anului 
11 topografie, cursul de sub- 
ingineri. Aflafi aproape 
sfirșitul ultimei 
de studenție, 
cutau aprins, 
lanțul acestei
re a avut o semnificație 
osebită. Cu toții au efectuat 
o practică care a constituit 
un complement al cunoștin
țelor teoretice acumulate 
prin sălile de curs. Timp de 
trei săptămîni, in adinciri/c 
minei Petrila, studenții au 
venit în contact cu munca șl 
viata minerilor, au cunoscut 
particularitățile colectivelor 
de muncă din care vor face 
oarte nu peste mult timp.

Maforitatea băieților au 
lucrat efectiv in brigăzile dc 
mineri, avind posibilitatea să 
ia contact direct cu „pulsul" 
activității miniere Un viitw 
topograf miner trebuie să 
stăpinească cit mai bine an
samblul minei și de aceea 
cunoașterea rețelei de lucrări 
miniere de deschideri și pre
gătiri, transportul și uerajul 
subteran, monografia de ar
mare privită ca un îndrumar 
în activitatea concretă a fie
cărui loc de 
stitu.it sursa 
învățăminte.

„Perioada
crat în cadrul sectorului II, 
ne spune Stelian Firică, m-s 
ajutat să înțeleg destinația 
puțurilor oarbe și modul de 
organizare a transportului pe 
aceste lucrări verticale com
plexe".

Eugen Simion a lucrat îm
preună cu lăcătușii de mină 
ai sectorului IV și a 'ămas, 
de asemenea cu reprezentări 
precise despre munca și in
stalațiile mecanice din sub
teran : „După ce am lucrat 
la demontarea și montarea 
unui transportor și l-am mu
tat de la un abataj la altul, 
im reținut corect fiecare

muncă, au con- 
unor prețioase

în care am lu

Horațiu BORCA, 
student I.M p.

(Continuare in pag. o 3-a)
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în cîteva unități de alimentație publică

Cinstea și corectitudinea continuă
să se zbată iu „nada" amneziei

I
Am fost, din nou, solicitați să ne orientăm raidul săptămînal înspre alimentația 

publică. O serie de noi sesizări (scrisori ale oamenilor muncii) ne-au semnalat perpetu
area unei stări de lucruri necorespunzătoare în citeva unități ale I. C. L. S. A. P. Petroșani, 
invitindu-iie stăruitor să poposim iarăși în restaurante și bufete. De această dată, am 
fost invitați la bufetul „înfrățirea" și la crama „Odobești" din Petroșani, Ia restaurantul 
„Straja" (Vulcan) și... la „Păltiniș" (Uricani).

Cu sprijinul organelor de miliție din cadrul Inspectoratului municipal și ale Ins
pectoratului județean de stat Deva pentru controlul calității produselor, am fost deci, 
ieri, iarăși, oaspeți... nepoftiți ai alimentației publice. Cele semnalate de cetățeni ni s-au 
confirmat, in mare parte...

Despre aceasta, însă, in rindurile care urmează.

Principalul e câ banii 
curg!

na

Bufetul „înfrățirea" are, în 
genere, vad bun. Zilnic, în 
preajma barului, se adună o 
sumedenie de consumatori...

La ora raidului nostru, Ma
riana Oiță, responsabila, ser
vea la bar. Calmă, liniștită.

Are vechime mare in comerț, 
nu se clatină ușor în fața ori
cărei „vizite" inopinante... Se 
face controlul gramajului. Din 
două pahare de vin Sauvignon, 
demisec, de Ștefănești Argeș, 
lipsesc 15 și respectiv 20 ml.

Șefa localului încearcă 
„scalde" : ..Să măsurați și ce 
a rămas, că acum am deschis 
butelia, veți găsi precis încă 
300 grame". Erau într-adevăr, 
încă 300 ml, am constatat a- 
ceasta, firește, după ce am... 
reașezat cantitățile in cele 
două pahare, adăugind surplu
sul „uitat". Justificările care 
„năvălesc" apoi'peste noi par

au apărut:
Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973 cu privire la rolul 
femeii în 
nomică și

viața politică, eco- 
socială a țării.

Plenarei C.C. al 
18-19 iunie 1973 cu 
creșterea roiului fe-

Hotărirea 
P.C.R. din 
privire la 
meii în viața economică, po
litică și socială a țării.

(Continuare in pag. a 3-a)

Luni, 3 septembrie, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit 
în Republica Costa Rica, unde 
efectuează o vizită oficială ca 
răspuns Ia invitația președin
telui acestei țări. Jose Figue- 
res Ferrer.

•De la Havana pînă la San 
Jose, capitala Republicii Cos
ta Rica, aeronava preziden
țială a survolat Marea Carai
bilor, și după ce a lăsat în ur
mă Insula Jamaica, s-a îndrep
tat spre Panama, iar de aici 
direct spre San Jose, străbă- 
tînd o distanță de peste 1 700 
km. Față de Havana, acele 
ceasornicului se dau înapoi 
cu încă, două ore, astfel îneît, 
în timp, distanța ce ne des
parte de casă este acum de 
opt ore.

Orașul San Jose se bucură

de o poziție geografică favori
zată, fiind situat între două 
oceane — Atlantic și Pacific 
—, ceea ce l-a determinat pe 
luptătorul pentru eliberarea 
Americii Latine, Simon Boli
var, să declare că aici ar pu
tea fi stabilită viitoarea capi
tală a lumii. Intr-adevăr, con
dițiile climaterice sînt favora
bile. Deși Costa Rica este si
tuată la distanța egală între 
Tropicul Cancerului și Ecua
tor, deci într-o zonă care ar 
trebui să facă coloana de 
mercur să atingă valori ridi
cate, clima este totuși foarte 
plăcută, datorită reliefului 
muntos. Capitala San Jose, a- 
șezată la o altitudine de circa 
1 200 de metri, ne oferă, prin 
ambianța sa, posibilitatea u- 
nei comparații cu Predealul 
românesc.

întreaga țară se bucură, de 
altfel, de condiții naturale pri

elnice de dezvoltare. Clima 
generoasă, pămintul fertil, ve
getația luxuriantă cu întinse 
plantații de bananieri, cafea, 
tutun, trestie de zahăr, ca ș’ 
subsolul bogat în zăcămint» 
de bauxită, aur, argint, man • 
gan fac din Costa Rica un colț 
privilegiat al lumii. Sînt rea
lități care nu fac decit să con
firme cuvintele pe care legen
da le atribuie lui Columb a- 
tunci cînd, în a patra sa expe
diție spre Lumea Nouă, a des
coperit aceste ținuturi : „He 
aqui costa rica" (iată țărmul 
bogat).

Condițiile istorice însă, fac 
ca această țară să cunoască 
problemele specifice ale state
lor în curs de dezvoltare. Tri
butară multă vreme monopo
lurilor străine, economia sa

(Continuaie in oag. 3 4-a)

Cuba

Costa Rica

• Conducătorul statu
lui român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu a sosit 
pe pămintul Republicii 
Costa Rica, mareînd ast
fel prima vizită în aceas
tă țară a șefului unui 
stat socialist.

Venezuela 
Columbia 
Ecuador 
Peru 
Chile 
Argentina

stitu.it
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LLT.A. — JIUL E0 (0*0)

Numai valorificarea integrală 
a potențialului echipei 

va determina ieșirea 
din impasul momentan

Privită prin prisma ultime
lor rezultate, a pozițiilor în 
clasament a celor două com
batante, partida de la Arad 
suscita nu numai un interes 
deosebit, dar, dintr-un unghi 
anume, i se instalase pe „frun
te" nimbul implacabilului de
cisiv, ca și cînd de rezultatul 
acestei întâlniri ar fi depins 
exclusiv soarta celor două di
vizionare în eșalonul principal 
al fotbalului nostru. Impresia 
(pentru că n-o putem numi 
altfel) ni s-a părut, de la în
ceput, oarecum deplasată. Să 
nu uităm că acest campionat e 
abia la început și că va fi lung, 
deosebit de lung. De unde, a- 
tunci, izvorăsc fel de fel de 
previziuni sumbre, lamentări 
și o spaimă de retrogradare 
care, în nici un caz. nu are 
ce căuta în preajma unei e- 
«hipe divizionare, indiferent 
de jocul pe care-1 prestează 
momentan, acum la început de 
întrecere ? Avem convingerea 
că această stare de spirit pre
vine din cercul larg al supor
terilor Jiului, al celor care 
văd îngust perspectivele și 
consideră că o cale de redre
sare e foarte greu de găsit, i- 
noaulînd prin diverse canale 
și grupului fotbaliștilor de Ia 
Jiul o psihoză nefavorabilă. 
Normal, aceștia nti sînt de a- 
cord și nu pot, practi?, s-o ac
cepte, pentru că toți, în una
nimitate. au încă încredere in 
posibilitățile de care dispun 
(etalate sau nu) în pofida re
zultatelor acestor prime cinci 
meciuri de campionat. Jiul, in 
această săptămînă, premergă
toare unui meci cu adevărat 
de... cotitură, are nevoie de 
stimul moral imens, pentru 
ca tot ce o înconjoară, întrea
ga masă a suporterilor să a- 
dere la convingerile sale în 
caracterul accidental al aces
tor înfrîngeri incipiente. Va
loarea componenților echipei 
Jiul nu e cea care se poate de
duce din rezultatele înregistra
te. La Ploiești, Jiul a făcut un 
joc bun, de rară spectaculozi
tate. A pierdut datorită unor 
erori. La Arad, Jiul nu a ju

5 minute 
după meci
...Consternare totală in ta

băra Jiului. încă un meci 
pierdut, pe linia de sosire. 
Nu zîmbește nimeni, repro
șurile se fac in surdină, se 
caută vinovatul, ca și' cînd 
acesta ar exista, de unul 
singur... Arădanii se bucură. 
Au și de ce. Au cîștigat un 
meci — datorită unei regre
tabile erori — pe care nu 
sperau să-l mai cîștige. în
cercăm să intrăm în vorbă. 
Jucătorii Jiului nu mani
festă — șl e firesc — o de
zinvoltură verbală deosebi
tă. De altfel, nici gazdele. 
Două puncte „chinuite" nu-i 
prea satisfac. Și totuși...

• Trandafilon (U.T.A ) : 
„Nu credeam c-o să mai 
dăm gol. Ce bine însă că a- 
cesta a căzut. întâmplător, 
dar... punctele contează."
• Dodu (Jiul) : „Ca la 

Ploiești ! Acolo am jucat în 
să mult mai bine. Nu poți 
să reziști la nesfîrșit. Dacă 
înaintarea nu dă măcar un 
gol, nu ai cum să produci 
o surpriză în deplasare" ..

• Mulțescu (Jiul): „Dacă 
știam că se va întâmpla așa, 
nu ieșeam din teren. Am 
jucat aproape toată prima 
repriză cu dureri groaznice 
în picioare. O criză de șci- 
atică. După părerea mea, de
parte de a face imputații 
cuiva, dar dacă Bela ;Rozs- 
nai — n.n.) nu rata și dacă 
Urmeș și-ar fi găsit în teren 
locul oriunde altundeva și 
nu în preajma porții lui Ion 
Gabriel, nu plecam înfrînți 
de la Arad".

® Popovici (U.T.A.): „Ha, 
ha, ha ! Principalul e că am 
cîștigat. Nu contează cum. 
Dacă Rozsnai dădea golul, 
nu mai ieșeam însă noi bi
ruitori !“.

• Naidin (Jiul): „Lui 
Rozsnai nu i se cerea decît 
un șprint foarte scurt și... 
șpiț. Era gol și meciul era al 
nostru".

• Sever Drăgulici (arbi
trul întâlnirii): „Meci echi
librat în prima repriză, la 
discreția gazdelor după 
ieșirea din joc a lui Mul
țescu. Mi-a plăcut Nițu de 
ia Jiul și Georgescu, și par
țial Munteanu de la U.T.A. 
Jiul nu merita să piardă. 
Cred că nu au de ce să se 
plîngă cei de la Jiul de ar
bitraj..."

• Cnloman Braun-Bog- 
dan (observator federal): 
„Nu merita nici una dintre 
echipe Bă cîștige. Joc medi
ocru, ca tehnicitate. Jiul a 
dorit foarte mult Bă facă o 
figură frumoasă, a reușit 
numai în parte. Cînd nu te gxusrt-r*

cat la fel de excelent ca la 
Ploiești, a acționat însă în te
ren de la egal la egal cu 
U.T.A. (care, totuși, juca aca
să) și Broșovschi, Sima, Kun, 
Domide, Munteanu și ceilalți 
nu ar fi înscris în poarta lui 
Ion Gabriel — în fața căreia 
apărătorii au jucat aproape e- 
xact — nici pînă... astăzi, dacă 
nu intervenea luftul lui Ur
meș de care a profitat, în dis
perare de cauză, Broșovschi, 
autorul golului buclucaș din 
min. 83. Aceasta, la o simplă 
privire, de suprafață, asupra 
meciului. Analizat din tonte 
punctele de vedere, meciul 
pentru că nu a putut fi cîști- 
gat (,.opunîndu-se“ din nou 
Rozsnai, autorul unei ratări 
incredibile în min. 41. singur 
cu Iorgulescu, ca să nu mai a- 
mintim de cele din minutele 
11, 20 și 53 — alături de care 
mai pot fi citați ca mari ra
teuri Stoian, în min. 31 și 
Stan, în min. 51), era firesc să 
fie pierdut. O apărare cît ar fi 
ea de bună, dacă e mereu hăr
țuită, pînă la urmă e nevoită 
să cedeze. Dacă nu ar fi gafat 
Urmeș poate că ar fi făcut-o 
altcineva... Repetăm, ocaziile 
de a deschide scorul și de a 
cîștiga partida s-au succedat 
„cu nemiluita". Și arădanii au 
avut multe. Dar nu atît de clare 
ca ale Jiului. Neșansa însă nu 
i-a ocolit pe fotbaliștii Jiului, 
care aproape în unanimitate 
s-au dăruit total meciului, jo
cului (nu însă pe întreaga pe
rioadă a acestuia), dorind cu 
ardoare ieșirea din impas. A 
mai intervenit ieșirea din joc 
a lui Mulțescu, cu implicații 
nefavorabile asupra atacului, 
dintr-o dată devenit anemic, a 
reieșit încă o dată în relief 
faptul că Jiul nu dispune de 
un „responsabil cu golul", a- 
tent și pe fază...

Arbitrul Sever Drăgulici 
din Drobeta Turnu Severin a 
condus, la debutul său în pri
ma divizie, fără greșeli urmă
toarele echipe : U.T.A.: Iorgu- 
l“scu — Bi”ău, Schepp. PO.IO- 
NI, Popovici — Axente, Bro
șovschi, Domide (Ghiță' —■ 
MUNTEANU, Kun, Sima 
(Trandafilon) ;JIUL : Ion Ga
briel — NIȚU. GEORGESCU, 
STOCKER. DODU — Naghi, 
Libardi, Stan — MULȚESCU 
(Stoichița), Rozsnai, Stoian 
(Urmeș).

Adrian CONDOR

Pe „coridorul 
de tranzit" 
spre prima 

echipă 
a Jiului, 

perspective 
deloc roze !

Foțbaf divizia A
Rezultate tehnice

STEAUA — RAPID 3—2
DINAMO — SPORTUL STUDENȚESC 0—3
F.C. ARGEȘ — A.S.A. 4—2
F.C. CONSTANȚA — STEAGUL ROȘU 1—0
C.S.M. REȘIȚA — F.C. PETROLUL 5—1
S.C. BACĂU — C.F.R. CLUJ 3—1
U.T.A. — JIUL 1—0
„U“ CLUJ — „U“ CRAIOVA 0—1
„POLI" IAȘI — „POLI" TIMIȘOARA 1—0

Clasamentul
1. Universitatea Craiova 5 4 1 0 7-- 1 9
2. C.S.M. Reșița 5 2 3 0 14— 7 7
3. F. C. Constanța 5 3 1 1 5-- 3 7
4. Sportul studențesc 5 3 0 2 10— 3 6
5. F.C. Argeș 5 2 2 1 8— 6 6
6. Politehnica Iași 5 3 0 2 4-- 4 6
7. Steaua București 5 2 1 2 9— 7 5
8. Dinamo București 5 2 1 2 9— 8 5
9. Rapid București 5 2 1 2 7— 6 5

10. Universitatea Cluj 5 2 1 2 5— 4 5
11. Steagul roșu Brașov 5 2 1 2 4— 4 5
12. Politehnica Timișoara 5 2 0 3 4— 6 4
13. Petrolul Ploiești 5 2 0 3 6—10 4
14. S.C. Bacău 5 2 0 3 5— 9 4
15. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 0 3 9—14 4
16. U.T. Arad 5 2 0 3 3— 7 4
17. C.F.R. Cluj 5 1 1 3 7—11 3
18. Jiul Petroșani 5 0 1 4 3— 9 1

Etapa viitoare
„U“ Craiova — Sportul studențesc; C.S.M. Reșița — F.C. 

Constanța ; C.F.R. Cluj — Rapid ; Poli Timișoara- — „U“
Cluj ; Jiul — F.C. Argeș ; Steaua — Poli Iași; A.S.A. Tg. 
Mureș — S.C. Bacău ; Dinamo — Steagul roșu ; Petrolul — 
U.T.A.
_____________________ /

Au fost desemnați campionii
municipiului Petroșani

Sîmbătă seara, pe ringul in
stalat în sala Palatului cultu
rii din Lupeni, a avut loc în
tâlnirea de box dintre Minerul 
Lupeni și Jiul Petrila, în joc 
fiind titlurile de cam
pioni ai municipiului Petro
șani. Așteptată cu viu interes, 
întâlnirea dintre cele două 
formații nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor datorită fap
tului că încă o dată a reieșit 
în evidență dezinteresul care 
persistă în municipiul nostru 
privind practicarea sportului 
cu mănuși. Jiul Petrila nu a 
putut prezenta decît un număr 
de 5 boxeri, doar precauția 
gazdelor de a lua măsuri de 
disputare a unor partide ami
cale salvînd în parte acest 
campionat. O frumoasă impre
sie a lăsat tânărul boxer de In 
Lupeni Marcel Șurubaru, ca
re a făcut o adevărată demon
strație de scrimă pugilistică

în compania boxerului din Pe
trila Dezideriu Koloji. O par
tidă viu disputată au furnizat 
și semigreii Ladislau Zercula 
(Minerul Lupeni) și Constan
tin Berințan (Jiul Petrila). Po-

BOX
sesorul unor lovituri deosebit 
de puternice, Zercula pune 
deseori în dificultate pe boxe
rul din Petrila, doar rezisten
ța uimitoare a acestuia îl face 
să termine meciul în picioare, 
dar nu scutit de înfrîngere. 
Lui Petre Cojocaru din Petrila 
i-a fost suficient un minut 
pentru a-și valorifica directa 
de dreapta care l-a făcut K.O. 
în prima repriză pe Ion Chir- 
culescu (Lupeni). Deși s-a vă
zut mai puțin box în partida

dintre Ion Cercel (Minerul Lu
peni) și Nicolae Rus (Jiul Pe
trila), totuși ea a plăcut dato
rită schimburilor dese de lo
vituri care au dat cîștig de 
cauză boxerului din Lupeni. 
Acum iată pe cei 10 campioni 
ai municipiului Petroșani tla 
categoria grea nu s-a prezen
tat nici un boxer).

Categoria 48 kg : Ion Amă- 
richi (Jiul Petrila) ; 51 kg :
Zaharia Munteanu (Minerul 
Lupeni) ; 54 kg : Gheorghe Vă
duva (Minerul Lupeni) ; 57
kg •: Aurel Narița (Minerul Lu
peni) ; 60 kg : Tudor Berințan 
(Jiul Petrila) ; 63,500 kg : Iosif 
Zercula (Minerul Lupeni) ; 
67 kg : Ion Cercel (Minerul 
Lupeni) ; 71 kg : Petru Cojo
caru (Jiul Petrila) ; 75 kg : Ion 
Danciu (Minerul Lupeni) . 81
kg : Ladislau Zercula (Mine
rul Lupeni).

La plecarea 
rugbiștilor 
Științei
în Franța

„Vom face
totul spre

Handbal

a duce faima
sportului
acestor

meleaguri

apoi s-a doveditin terenLo „incâliire", Roxsnai sprinta cu deosebită degajare, 
mult mai lent...

Meciul echipelor de tine
ret rezerve dintre U.T.A. și 
Jiul a fost cîștigat net de 
gazde. Scor final 3—0. Parti
da a fost destul de viu dis
putată, cu angajament fizi- 
co-tactic precumpănitor de 
partea gazdelor. „Cadețli" 
Jiului continuă să se com
porte nesatisfăcător ; adevă
ratele rezerve ale primei for
mații nu dau nici pe de par
te randamentul scontat (cu 
excepția lui Tonca). Două 
dintre cele trei goluri au fost 
„rodul" clar al unor defec
țiuni în angrenajul defensiv 
al echipei (la golul al doilea. 
Luca. este driblat inadmisi
bil de ușor în careu, iar ulti
mul gol poate fi imputat 
portarului Lupui, care nu a 
schițat nici măcar un gest, 
Ia o centrare inofensivă, relu
ată cu capul, de aproape, in 
plasă de Petrișor). Intr-un 
cuvînt, echipa nu „merge" în

conformitate cu valoarea 
componenților ei, pentru că 
aceștia, în marea lor majo
ritate, vădesc o... lenevie e- 
xagerată în teren și o nea
tenție de-a dreptul dezar
mantă în fazele de poartă, 
care, firește, oricînd și ori
unde pot să se soldeze cu go
luri. Două mari situații de a 
înscrie (la scorul de 2—0) 
sînt irosite de Tudor — de 
altfel și creator al acestora, 
însă nesusținut de nimeni... 
O singură întrebare planează 
deasupra comportării acestei 
echipe : are ca menire să 
se sudeze ca o formație în
chegată, de sine stătătoare, 
sau doar să mențină în for
mă pe eventualii viitori ti
tulari ai primei echipe ? Răs
punsul e clar și unic : oricî- 
tă bunăvoință ar avea un 
antrenor, nu poate desprinde 
dintr-un conglomerat de me
diocrității, care nu arată ce

știe (dacă știe !) pe cei ce. ar 
putea să întărească rînduri- 
Ie divizionarei A. Ce se cere 
acestei echipe ? Nimic alt
ceva decît să joace. Să joa
ce fotbal adevărat. Să nu 
dormiteze în teren, să arate 
în permanență, fiecare jucă
tor în parte, că aspiră la ti
tularizarea în prima forma
ție. Pînă acum, cu regret 
trebuie s-o spunem, nu ne-a 
dovedit absolut nici un jucă
tor al acestei formații că a- 
re... mari intenții, că nu se 
află decît într-un „coridor de 
tranzit" spre prima echipă a 
Jiului.

La Arad, Jiul (tineret-re- 
zerve) a evoluat în următoa
rea alcătuire : Lupui — Ena- 
che (Dorobanțu), Tonca, Gra
ma, Basna — Luca, Predes- 
cu — Tudor, Selimessi, Ma
tei Popescu, Dănilă (Tulpan).

Un
al

Iată că, din nou, handbalul 
masculin divizionar se află în 
centrul atenției iubitorilor a- 
cestui sport. Echipa Știința Pe
troșani, evoluînd duminică pe 
teren propriu, în compania 
jucătorilor de la Gloria Arad, 
a reușit să obțină o victorie 
binemeritată, redebutînd ast
fel în această etapă inaugura
lă a campionatului diviziei B, 
sub cele mai bune auspicii. E- 
levii antrenați de prof. Vasile 
Mărgulescu au făcut dovada 
faptului că atunci cînd există 
multă ambiție, o dorință ar
dentă de a învinge un adver
sar tenace, se pot face mul
te. Adică, într-o replică de joc 
de o manieră spectaculoasă se 
poate obține chiar și o victorie. 
Am putut urmări faze de a- 
utentic spectacol, create de ju
cătorii echipei gazdă, acțiuni 
de contraatac fulgerătoare fi
nalizate prin goluri spectacu
loase.

începutul partidei aparține 
oaspeților, care prin atacuri 
deslănțuite surprind apărarea 
studenților, reușind să înscrie 
două goluri. Dar după depăși
rea acelor momente de trac, 
sesizabil de regulă Ia mai toa
te formațiile care au activat 
într-un campionat inferior, a- 
tunci cînd evoluează într-o 
competiție de nivel superior și 
încă în compania unui adver
sar redutabil — băieții lui „Si
că" Mărgulescu reușesc să e- 
chilibreze jocul, iar de la sco
rul de 5—5 se detașează în 
continuare, ca pînă la sfîrșitul

sub bune auspicii 
de la Știința 

partidei să nu mai cedeze con
ducerea. La pauză „tabla" de 
marcaj (vorba vine, pentru că 
încă nici pînă acum nu s-a re
ușit să se intaleze un aseme
nea accesoriu, obligatoriu să 
existe pe orice arenă sportivă 
care se respectă) arăta un scor 
favorabil gazdelor : 10—8.

După pauză, ritmul jocului 
devine mai alert, se acționea
ză de ambele părți prin 
contraatacuri rapide, dar pînă 
Ia urmă cei care se impun mai 
mult, printr-un presing per
manent sînt tot handbaliștii 
Științei, conduși spre victorie 
cu clarviziune și competență 
de pe margine de profesorii 
V. Mărgulescu și I. Ceacu. Și 
acest succes handbalistic vine 
ca un tonifiant pentru iubito
rii sportului din municipiu, 
întristați și așa peste măsură 
de avalanșa de insuccese fot
balistice repetate din acest în
ceput de tur de campionat.

De Ia gazde au înscris cele 
mai multe goluri Lupui (7, 
dintre care 5 din lovituri de 
la 7 m), și Szeneș (4, 1 din 7 
m.) iar de la oaspeți Pribeagu 
(5) și Wagner (4).

Știința a folosit următorul 
lot : Loy — Szeneș, Lupui, 
Mastici (2), Rovinaru (1), 
povici (2), Bora (2), Floca 
Cernăzeanu.

A arbitrat cu scăpări 
Spermezan și I. Ardeleanu, 
ambii din Cluj.

cit mai
departe..."

au 
în

Sîmbătă, după amiază, 
plecat într-un turneu 
Franța rugbiștii de la Știin
ța Petroșani, la invitația e- 
chipei Racing club Vicky. 
Turneul, aprobat de federa
ția de specialitate în semn 
de recunoaștere a meritelor 
„cincisprezecelui" studen
țesc, are caracter de pregă
tire a viitorului sezon com- 
petițional, urmărind totoda
tă creșterea prestigiului 
rugbiului românesc în lu
mea internațională a spor
tului. La plecare, am schim
bat cîteva cuvinte cu prof, 
univ. Aurel Suciu, preșe
dintele secției de rugbi a 
C.S.U. Știința Petroșani.

— Cîte meciuri și în ce lo
calități din Franța vor evo
lua rugbiștii de la Știința ?

— In 4 septembrie, Știin
ța va juca la Montehanian,

Po- 
(1),

R.

I. NICOLAESCU

Ing. MIRCEA ORTELE- 
CAN, unul dintre principa
lii factori ai victoriilor „Ști
inței".

„Voințiada" popicarilor
Arena de popice „Jiul“ din 

Petrila a găzduit una din e- 
tapele de zonă ale „Voinția- 
dei“, cu care prilej s-au între
cut cei mai buni jucători din 
cadru] cooperației din județe
le Hunedoara și Alba.

Reprezentanta județului 
Hunedoara a fost alcătuită din 
sportivii asociației Voința Pe
troșani, care a prezentat un 
număr de 5 jucători și respec
tiv unul de la asociația spor
tivă din Hațeg.

Echipajul județului nostru 
a obținut victoria fără a avea 
probleme, întrucît oaspeții 
s-au prezentat la această com
petiție numai cu patru jucă
tori. După lansarea celor 200 
de bile mixte, reprezentanta 
județului Alba a luat conduce
rea cu peste 100 p.d. însă, în 
schimbul următor, Eugen 
Chirchiș, cu un rezultat de 
852 p.d., recuperează handica
pul și aduce victoria cu un

plus de 7 p.d. Scor final 3 052 
la 3 045 p.d. pentru selecționa
ta județului Hunedoara, care 
s-a calificat pentru etapa fina
lă a „Voințiadei".

După terminarea concursu
lui, cei prezenți au putut ve
dea la lucru pe jucătorii petri- 
leni care se pregătesc pentru 
campionatul diviziei A cu care 
ocazie jucătorul Ion Biciușca 
a realizat 1 003 p.d. stabilind 
astfel un nou record al pistei 
din Petrila.

Sperăm ca pînă la data de 
22 septembrie 1973, cînd se va 
inaugura prima etapă a campi
onatului diviziei A, în care Ji
ul va juca acasă cu Minerul 
Baia Mare, componențiî echi
pei antrenată de instructorul 
Ion Cherecheș să dețină o for
mă bună pentru a confirma și 
în viitorul campionat compor
tarea din prima lor ediție în 
divizia A.

S. BALOI

„Cupa R o mâniei “ la fotbal

Dacia Deva - Știința Petroșani 1-4
Duminică după-amiază, 

stadionul „Cetate" din muni
cipiul Deva a găzduit între
cerea fotbalistică în cadrul 
competiției „Cupei R.S.R." la 
fotbal dintre echipele Dacia 
din localitate și divizionara 
C, Știința Petroșani. La capă
tul unei vii dispute, victoria 
a revenit net studenților cu 
scorul final de 4—1. Chiar 
din primele minute, oaspeții 
nu se intimidează de iureșul 
gazdelor și răspund adversa
rilor prin contraatacuri pe
riculoase și bine „țesute" de 
către Panici și Gulea. La un 
contraatac dintre acestea, 
Gulea scapă cu mingea în 
fața porții adverse și fiind 
înconjurat de apărători pasea
ză frumos lui David care în
scrie în min. 7. Cinci minu
te mai târziu Gulea ia o ac

țiune pe cont propriu, drib
lează tot ce îi iese în cale, in
clusiv portarul, și majorea
ză scorul la 2—0. Gazdele 
forțează egalarea, Sandu în
scrie în propria poartă, deci 
scor 2—1. In minutul 39 în 
careul gazdelor este oprit 
neregulamentar Gulea, arbi
trul de centru sancționează 
just și lovitura de la 11 metri 
este transformată de David. 
Scor 3—1 cu care se va în
cheia prima parte a jocului. 
Studenții par nemulțumiți 
de scorul 3—1, organizează 
un contraatac prin schimburi 
excelente de pase Panici — 
David — Rotea — Gulea, ul
timul înscriind în minutul 
70, cel mai frumos gol.

Constantin AOANEI, 
corespondent

încă o fentă cu boltă care a derutat categoric portarul echi
pei adverse, spre satisfacția pu blicului spectator. Majorarea 
scorului — o altă satisfacție.

Ț E LJE X
NEW YORK 3 (Agerpres). — 

Campionatele internaționale 
de tenis ale S.U.A., care se 
desfășoară pe terenurile de la 
Forest Hills, continuă sub sem
nul marilor surprize și al ca
niculei. In cea de-a 5-a zi 
(cînd s-au înregistrat 34 de 
grade la umbră), tînărul jucă
tor suedez Bjorn Borg l-a în
vins cu 6—7, 6—4, 6—4, 6—4 
pe americanul Arthur Ashe, 
«4 taaMea favorit al turneului, 
Ikp «NetaaManMt Boss Gase (£4

de ani) l-a eliminat eu 6—1, 
6—4, 7—6 pe spaniolul Manuel 
Orantes. In primele patru tu
ruri, din cei 16 capi de serie, 
au fost eliminați 7. Alte rezul
tate ale probei de simplu băr
bați : Kodes (Cehoslovacia) — 
El Shafei (Republica Arabă 
Egipt) 6—3, 7—5, 7—6 ; Smith 
(S.U.A.) — Tanner (S.U.A.)
6— 7, 7—6, 6—-4, 6—3 : Gorman 
(S.U.A.) — Cox (Anglia) 3—6,
7— 5, 6—4, 6—4; O. Parun
(Noua Zeelandă) — Simpson 
(Noua Zeelandă) 3—6, 6—3,
7—6, 6—1; Pilici (Iugoslavia) 
— Dent (Australia) 4—6, 6—3, 
g_3, 6—1 ; Alexander (Aus
tralia) — Drysdale (R.S.A.)

3—6, 7—6, 6—2, 6—2.
Iri proba de simplu femei 

(Optimi de finală), americana 
Chris Evert a învins-o cu 6- '. 
6—4 pe compatrioata sa Julie 
Anthony, iar Margaret Court 
(Australia) a întrecut-o cu 6—1. 
6—4 pe Ilona Kloss (R.S.A.)

EA PAZ 3 (Agerpres). — 
In preliminariile campionatu
lui mondial de fotbal (grupa a 
2-a sud-americană), echipa 
Paraguayului a învins cu sco
rul de 2—1 (1—1) formația 
Boliviei.

MOSCOVA 3 (Agerpres) — 
Comentând rezultatele campio-

natelor europene de canotaj 
academic, desfășurate la Mos
cova, corespondenții agențiilor 
internaționale de presă, subli
niază succesul remarcabil al 
vislașilor români Ilie Oanță și 
Dumitru Grumezescu, învin
gători în proba de schif 2 fără 
cîrmaci. Echipajul român, re
latează trimisul agenției 
France Presse, a întrecut pu
ternicele echipaje ale Noii 
Zeelande, R. F. Germania și 
R. D. Germane, acesta din ur
mă deținător al titlului olim
pic. Românii, clasați anul a- 
cesta pe locul doi la Regata

Lucerna, s-au prezentat în ma
re progres, demonstrînd o bună 
pregătire fizică și tehnică.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
La Soci a început tradiționalul 
turneu de șah „Memorialul 
Cigorin". In prima rundă, 
fostul campipn mondial, Boris 
Spasski, l-a învins pe Han
nings, iar Timann a cîștigat la 
Rașkovski. A fost consemnată 
remiza în partidele : Kroglus
— Holmov, Suetjn — Balașov, 
Smejkal — Andersson, Filip
— Korenski.

meci al turneului pe eare-1 în
treprinde în Argentina, repre
zentativa de rugbi a României 
a jucat la Buenos Aires în 
compania selecționatei orașu
lui. Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 10—10 
(6-4).

In primul joc, rugbiștii ro
mâni au învins cu scorul de 
19—10 (6—6) formația Isidro 
Club, campioana Argentinei.

BUENOS AIRES 3 (Ager
pres). — In cel de-al doilea TELEX

cu echipa locală din prima 
divizie, în 6 septembrie la 
Limoges, cu un foarte pres
tigios adversar, cunoscut pe 
toate meridianele rugbiului, 
iar în 8 septembrie rugbiștii 
noștri vor întâlni Racing 
club Vicky, organizatoarea 
turneului...

— Cum a fost pregătită e- 
chipa pentru acest turneu '?

— Cu deosebită atenție. Au 
fost experimentate cîteva 
noi scheme tactice, în con
formitate cu caracteristicile 
jocului francezilor. In ulti
ma partidă de verificare, Ia 
Sibiu, echipa a dat totală 
satisfacție, practicînd un 
joc dezinvolt, modern...

— Să sperăm că vor reuși 
să contracareze „armele" o- 
fensivei galice, aducînd din 
Franța nu numai o sudură 
necesară înainte de campi
onat dar și... rezultate !

— Firește ! Echipa e hotă- 
rîtă să se comporte peste li
mitele onorabilului. Depla
săm, de altfel, întregul lot, 
cu excepția lui Florin Con
stantin care momentan se 
află cu „naționala" în Ar
gentina.

— Apropo de lot, cine va 
face deplasarea ?

_  Notați: Viorel Radu, 
Mircea Ortelecan, Dan Tal
pă, Ion Moroe, Eugen Ște
fan, Ion Tufeanu, Ion Lo- 
motă, Adrian Veștemeanu, 
Mircea Rădulescu, Emil 
Neagu, Valeriu Fălcușeanu, 
Niazil Abribula, Octav Stoi
ca, Constantin Stănculeanu, 
Marian Burghelea, Nicolae 
Martin, Marian Domnișan 
și Ion Dijmărescu.

_  Cînd se va întoarce 
chipa din Franța ?

— Aproximativ prin 
septembrie. Ne așteaptă, 
partidă dificilă cu „U“ 
mișoara.

— Ce transmiteți din par
tea echipei înflăcăraților ei 
suporteri din Valea Jiului ?

_  Că rugbiștii de la Ști
ința Petroșani alcătuiesc în
că un „cincisprezece" de te
mut, în care se poate avea 
încredere și care va face to
tul spre a duce faima spor
tului acestor meleaguri ori
unde și oricînd va juca pes
te hotare! Dan RAREȘ
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De la subredacția Vulcan a ziarului „Steagul

Fruntașii 
noștri

Recent adunarea generală a 
oamenilor muncii a aprobat e- 
vidențiații în întrecerea socia
listă pe semestrul I a.c. din 
cadrul uzinei electrice Paro
șeni, propuși de comitetul 
sindicatului și comitetul oa
menilor muncii. Printre aceș
tia se numără lăcătușul Con
stantin Trică și electricianul 
Florian Gruiescu, operatorii 
de cazane Ion Itu și Petru 
Rad, șeful de tură turbine, Ion 
Deoancă și operatorul Lucian 
Andrei. La exploatarea blocu
lui de 150 megawați s-au re
marcat în mod deosebit Petru 
Micin, Dumitru Drăgoi și Se
ver Mărușcă, maiștri princi
pali în ture, operatorii Viorel 
Munteanu, Iuliu Deak și Ma
rin Ibinceanu.

N-au fost uitați nici electri
cienii reparatori Aurel Arun- 
cuteanu, Ion Dărăban și 
Gheorghe Neștian de la came
ra de comandă a centralei.

La reparații-construcții, Pa
vel Pișcureanu, David Baba, 
Vasile Maghiar și Alexandru 
Slăvei, toți muncitori de nă
dejde ai secției s-au situat în 
fruntea acțiunilor și inițiative
lor pentru rezolvarea proble
melor ce au condiționat bunul 
mers al uzinei.

Un alt harnic colectiv, 
eu numeroși fruntași, es
te cel de la atelie
rul Vulcan. Printre fruntașii 
de aici au fost confirmați e- 
lectricianul Andrei Strosz, șe
ful de tură exploatare Sigis
mund Zsirai, lăcătușii Ion Ba
ba și Francisc Szimcsik.

Tovarășul Francisc Nemeth, 
secretarul comitetului sindica
tului al U.E. Paroșeni, cel care 
de fapt ține lună de lună e- 
vidența fruntașilor în produc
ție spunea : „In acest an între

Dacă nu gospodărim chib
zuit noi, cei de la mină, și 
lăsăm deschise „robinetele** 1 
risipei, creăm prin aceasta 
un „teren11 prielnic ca alții 
să se înfrupte din materiale
le minei. Priviți fotografia 
de mai jos. Ea reprezintă 

doar o porțiune infimă, un 
fragment din „peisajul11 hal
dei minei Dîlja. Sute de bol- 
țari din beton, foarte multi 
fără nici o urmă că ar fi 

dresau întrebarea invariabi- 1 
lă : „pe unde ați fost azi <“ #
— întrebare care găsea in- ■ 
totdeauna răspunsuri diferi- 1 

Ite, oglindind varietatea situ- | 
afiilor și lucrărilor cu care i 
studenții luaseră contact- | 
„Azi am dat o direcție la un . 
suitor11, „am făcut un nivel- I 
ment la orizontul XVI," „am ■ 

, ajutat la fixarea punctului 
' de atac al unei noi galerii", 
Ierau doar cîteva preocupări I 

care reflectă procesul corn- ’ 
Iplicat prin care studenții im- I 

binau cunoștințele teoretice I 
Icu cele practice oferite de 

munca productivă.

IPe același ton, discuțiile 
continuă, pe coridoarele In
stitutului, care încet, încetI încep să fie dominate din 

Inou de atmosfera specifică a 
zilelor de studiu, tinerească.

I Pentru tofi studenții vacan
ta a fost densă în evenirnen- I 

Ite, practica le-a consolidat |
cunoștințele acumulate trep- ■ 
tat în anii de studii, taberele I 

I, studențești, excursiile, lectu- .
rile le-au oferit prilejul de a I 

Iveni în mfjlfi&ffl "naturii 'sau I 
de a-și completa cunoștințele I 

I.de cultură generală. Acum | 
însă data de 17 septembrie, ■ 
reprezentînd momentul in- I 

Iceperii noului an universitar, ’
este tot mai apropiată. j

I Studenții topografi se gîn- I
dese încă de pe acum ia e- 

Ivenimentele de o importan
tă deosebită care le stau In 

Ifață : examenul de stat și re
partizarea în producție. Inte- i 

Igrarea lor în activitatea pro- | 
ductivă este tot mai apropia
tă, și fără îndoială că în mo- 

Imentul cînd acest eveniment
se va produce, multi dintre 

I actualii studenfi își vor a- 
J minți de zilele pline de în- 
I vătăminte ale practicii și va-

canței din vara anului 1973.

cerea socialistă în rîndurile 
angajaților de la uzina Paro
șeni a cunoscut un avînt deo
sebit și deși criteriile fixate 
de U.G.S.R. sînt foarte exigen
te, fapt cunoscut de majorita
tea salariaților, totuși numărul 
de evidențiați în producție pe 
semestrul I a.c. din uzina 
noastră este destul de mare". 
Și nu a scăpat să-i amintească 
și pe evidențiații numerosului 
colectiv al formației de repa
rații termomecanice — sudo
rul Ludovic Czerva, lăcătușii 
Nistor Vîlvoi, Ioan Cîndea, 
Vladimir Aron, Aurel Ionaș- 
cu, Ștefan Ninu, Ionel Baleia, 
maiștrii Ion Saltelichi. Iosif 
Barna.

Fruntașii în producție sînt, 
într-adevăr, cei mai valoroși 
oameni din rîndul colectivului 
uzinei noastre, cei care întot
deauna și peste tot sînt pre- 
zenți acolo unde se asigură 
exploatarea și repararea cores
punzătoare a agregatelor și a 
instalațiilor, producția de ener
gie electrică ătît de necesară 
economiei naționale.

Nicolae TUDORA, 
electrician

O buna 
aprovizio* 

nare 
cu articole 

școlare
Mai întîi vitrinele magazi

nului de confecții și încălță
minte pentru copii nr. 120 din 
Vulcan m-au atras ca.un mag
net... Nu numai pentru că erau 
frumos aranjate, dar, mai a- 
les, uniformele pentru toate 

Ilustrate pe adres a...
suportat greutatea muntelui 
în vreo lucrare minieră, au 
fost adunați în grămezi la 
marginea haldei de către di
verși „strîngători11 și-și aș
teaptă rîndul nu ca să fie 
readuși la mină, ci duși în 
gospodăriile unor locuitori ai 
Dîljei ori... cine mai știe 
unde.

La fel stau lucrurile și cu 
materialele, e drept vechi, 
din fostele colonii nr. 70 și 

vîrstele, curate și călcate ex
puse aici... Am intrat... Spre 
satisfacția mea am aflat lu
cruri care bucură pe părinți 
și copii.

Gestionara Viorica Doica, 
făcînd un bilanț al comenzilor 
de uniforme ce i-au fost ono
rate spunea : „Abia am
terminat de despachetat 
uniformele ce au sosit 
chiar azi (27 august a.c.). 
Am primit uniforme școlare 
pentru băieți și fete în valoa
re de aproape 15 000 lei".

Acest ultim transport adău
gat la altele în valoare de 
320 000 lei, plus ceva stoc de 
anul trecut atinge apreciabila 
cifră de o jumătate de milion 
de lei, valoarea uniformelor 
școlare puse în vînzare în a- 
cest an ! Și încă ceva : La ora 
actuală, magazinul dispune de 
80 pînă la 100 mărimi diferite 
de uniforme după vîrste. cla
se, cicluri etc...

Asta da, aprovizionare! Pă
cat că nu mai pot fi elev 
să-mi aleg ce-mi place.

Am intrat în librăria nr. 31, 
tot din Vulcan. Și aici, am a- 
flat rafturile pline cu manua
le și rechizite pentru școlari. 
Tovarășa Aurelia Ursu mi-a 
făcut cunoscut că la manuale
le gratuite se înscrie valoarea 
de 137 000 lei, ceea ce înseam
nă și multe mii de manuale. 
Intr-adevăr, două camere ar
hipline de rechizite și manua
le confirmau concret, încă o 
dată, faptul că partidul și sta
tul nostru poartă copiilor noș
tri, o grijă părintească.

Iuliu POP, 
tehnician

Sală 
de sport

In condițiile creșterii numă
rului populației și existenței 

nr. 73 de la Dîlja aflate în 
administrația E.G.L. O parte 
din țigla și căpriorii clă
dirii nr. 70 au dispă
rut deja, luînd dru
mul ogrăzilor altor strîngă
tori. Firește că nu poate fi 
altcumva dacă cei de la 
E.G.L. nu-și bat capul cu gă
sirea unei forme de valori
ficare în interesul întreprin
derii !... Cît privește cealal
tă clădire, nr. 73, ai cărei pe

roșu“
în orașul nostru a unui număr 
mare dc copii și tineri, a de
venit necesară și Ia noi o sală 
de sport. Această necesitate a 
determinat Comitetul executiv 
al Consiliului popular al ora
șului Vulcan să studieze dife
rite posibilității de amenaja
re a unei săli de sport. Opțiu
nile s-au oprit pînă la urmă a- 
supra fostei școli generale din 
Coroești. De îndată s-a trecut 
ia un studiu concret care a 
permis să se tragă concluzia 
că în clădirea vechii școli, cu 
anumite modificări și reno
vări, se poate amenaja o sală 
de sport cu dimensiunile : cir
ca 25 m lungime, 10 m lățime. 
6 m înălțime.

Cu resurse și forțe locale, 
lucrările de amenajare a sălii 
de sport au și început.

Nu peste mult timp tinerii 
de vîrstă școlară și sportivii 
din orașul Vulcan vor putea 
face antrenamente și practica 
multe discipline sportive și pe 
timp nefavorabil, în sala de 
sporturi.

Optică 
ciudată

La magazinul nr. 119 din 
Vulcan al I.C.L.S. produse in
dustriale, pe ușă scria : „în
chis pentru zugrăvit". Alături, 
pe geam, e lipit un afiș mare : 
„Tîrgul de vară. Reduceri de 
prețuri de 25 Ia sută". Ciuda
tă optică 1 intr-o perioadă cînd 
s-au făcut reduceri de prețuri, 
în plin tîrg de vară, condu
cerea I.C.L.S. produse indus
triale a programat închiderea 
magazinului respectiv pentru 
reparații și zugrăvire. Dar, să 
acceptăm că a fost obligată de 
anumite împrejurări. Atunci 
de ce a mai pus afișul mare 
și frumos — „Tîrgul de vara"?

Tudor MUCUȚÂ, 
lăcătuș

reți s-au crăpat datorită lă
sării pămîntului in golul 
creat de stratele de cărbune 
exploatat, aceasta este, de 
asemenea, sortită degradării 
și dispariției lente. Grăma
da de cărămidă din fotogra
fia noastră reprezintă doar 
un început.

Așa se întîmplă cînd nu 
gospodăresc cei care sînt plă
tiți pentru aceasta ; „string11 
alții.

Centrul orașului Uricani... In prim-plan. Casa de cultură. Foto : B. MIHA1

Bilanțul extracției de cărbune
(Urmare din pag. 1)

evidențiază mina Vulcan, cu 
un plus de peste 1000 de 
tone, precum și minele Petri- 
la, Dîlja, Aninoasa și Uricani. 
Dar, dacă rezultatele econo
mice ale exploatărilor aminti
te sînt bune — și deosebite, 
în cazul minei Lupeni, prin 
revirimentul produs și al mi
nelor Vulcan, Petrila și Dîl- 
ja prin constanța îndeplinirii 
planului, lună de lună — nu 
același lucru se poate afirma 
despre celelalte unități. La 
Paroșeni și la Lonea s-au i- 
vit greutăți care puteau fi 
prevenite, probleme de natu
ră tehnică și organizatorică 
ce intrau în sfera de compe
tențe a conducerilor celor 
două unități. Rămînerile în 
urmă înregistrate la cele do
uă mine sînt, practic, fără 
justificări obiective. Printr-o 
activitate mai susținută, prm- 
tr-o preocupare neslăbit'ă, zi 
de zi, a conducerilor tehnice, 
și la minele Aninoasa și U- 
ricani rezultatele puteau fi 
superioare celor raportate la 
31 august. De asemenea, se 
poate afirma cu toată certi
tudinea, că, printr-o preocu
pare mai asiduă a cadrelor 
tehnice din compartimentele 
Centralei cărbunelui. prin- 
tr-un sprijin și un control e- 
xereitate îndeosebi în sec
toarele și abatajele care în- 
tîmpină greutăți, bilanțul pe 
centrală nu s-ar fi soldat cu 
o restanță de peste 8 000 to
ne de cărbune.

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului
Ce eficientă au, 

totuși, sancțiunile ?
Ca urmare a publicării în 

ziarul „Steagul roșu“ nr. 7 373 
din 18 iulie a.c. a articolului 
„Cu... mustrări și avertismente 
ușurele nu pot fi preîntîmpi- 
nate abaterile" am primit ur
mătorul răspuns din partea 
I.C.L.S. pentru alimentația 
publică : „Vă informăm că la 
gradarea sancțiunilor aplicate 
s-a ținut seama de prevederile 
legale și de faptul că sancțiu
nile au menirea, în primul 
rînd, de a educa. Considerăm 
că măsurile întreprinse în a- 
ceastă perioadă de a se asigu
ra un control sistematic și per
manent asupra modului cum 
se desfășoară activitate lucră

O cauză a rămînerilor în 
urmă a multor exploatări, sec
toare și brigăzi de producție 
se găsește în nivelul scăzut 
al disciplinei muncii. Dacă pe 
de o parte există zeci, sute, 
mii de mineri care-și îndepli
nesc atribuțiunile de servi
ciu, așa cum spuneam, la o 
înaltă cotă a răspunderii pro
fesionale, mai există încă, pe 
de altă parte, și o mînă de 
salariați indisciplinați ale 
căror abateri sub diferite for
me (absențe nemotivate de la 
serviciu, nerespectarea dispo
zițiilor tehnice etc), trebuie 
tratate cu toată exigența, pen
tru a fi eliminate, pen
tru a nu mai stînjeni bunul 
mers al activității depuse de 
majoritatea salariaților. Este 
imperios necesară întărirea 
combativității în cadrul orga
nelor și organizațiilor de 
partid, cultivarea pe scară 
largă a atitudinii de neîngă- 
duință față de abateri de 
orcie natură. Din nou avem 
prilejul să evidențiem. în 
acest sens, mina Lupeni: co
mitetul de partid al minei a 
tratat cu toată răspunderea 
disciplina în producție ca o 
latură inseparabilă a muncii 
politice a organelor și orga
nizațiilor de partid, și a a- 
doptat, acolo unde a fost ca
zul, măsuri corespunzătoare 
care să conducă la întărirea 
disciplinei. Exemplul mobili
zator, de dăruire în mun
că l-au dat însăși comuniștii 
care, în frunte cu membri co
mitetului de partid al mi
nei, s-au aflat în luna august 

torilor noștri vor duce la îm
bunătățirea muncii, la respec
tarea normelor de disciplină 
impuse de comerțul socia
list !“

Totuși, sancțiunile date, 
au dus ele, la educarea 
lucrătorilor, la eliminarea 
neajunsurilor ? Din ele 
s-a învățat ceva ? Fap
tul că ori de cîte ori trecem 
pragul unităților de alimenta
ție publică întîlnim aceleași 
deficiențe, ne face să ne în
doim de eficiența influenței e- 
ducative a sancțiunilor aplica
te pînă acum.

S-au luat măsuri...
Consiliul popular al orașu

lui Vulcan a informat redacția 
despre măsurile întreprinse în 

acolo unde era mai greu, un
de stările de lucruri cereau 
prezența și intervenția lor 
activă, responsabilă. Și, re
zultatele nu au întîrziat să 
apară. Munca politică rodni
că, desfășurată în sectoarele 
și brigăzile minei Lupeni es
te refelctată, în primul rînd 
prin întărirea disciplinei, șj. 
implicit, prin îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan ale lunii august.

In luna în care am pășit se 
cere o largă mobilizare a po
tențialului formațiilor de lu
cru, o valorificare deplină a 
dotării de care dispun sectoa
rele, o folosire chibzuită a 
timpului de lucru și efective
lor de salariați. Nici un mi
nut irosit, nici un salariat 
care să nu-și îndeplinească 
norma de plan, nici un utilaj 
nefolosit la capacitatea ma
ximă, nici o avarie sau de
fecțiune — acestea trebuie 
să fie cuvintele de ordine ca
re să străbată ca un fir ro
șu activitatea fiecărui sector, 
a fiecărei brigăzi de produc
ție, a fiecărui compartiment, 
serviciu funcțional, astfel în- 
cît activității de extracție să 
i se imprime ritmul corespun
zător. sarcinile de plan să 
fie îndeplinite, și chiar de
pășite. de foate formațiile de 
lucru, pentru a raporta la 
sfîrșitul lunii recuperarea to
tală a restantelor pe întregul 
bazin carbonifer.

Acest! deziderat stă pe de
plin în puterea minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor ex
ploatărilor noastre.

urma apariției în qiarul „Stea
gul -roșu" nr. 7 340 din 9 iunie 
a articolului „Pentru ordine, 
curățenie, sănătate!“ Iată pe 
scurt cîteva măsuri luate : „In
tr-adevăr, la blocurile D pe 
bulevardul Victoriei există la
căte și chei, (de la camerele de 
colectare a gunoiului menajer 
— n.n.) dar nu se folosesc. Au 
fost sancționați acei care n-au 
respectat aceste indicații. Re
feritor Ia graficul de ridicare 
a gunoiului menajer, obser
vația e justă : graficul există, 
dar nu e respectat întocmai. 
S-au luat măsuri pentru ca în 
viitor să fie respectat. In ce 
privește modul de folosire a 
recipienților din punctele gos
podărești, vom lua măsuri îm
potriva acelor locatari care nu 
vor să respecte aceste reguli 
de ordine și bună conviețuire".

(Urmare din oag. 1)

parte componentă, pe care ■ 
mi-o reprezentam destul de I 
vag înainte" — ne spune el •

Unii dintre studenfi au e- I 
fectuat practica în cadrul I 
serviciului „topografie" al I 
minei, unde au făcut dese in- I 
trări in subteran împreună . 
cu topografii sectoarelor. La I 
ieșirea din mină, se întîlnear * 
cu totii în rampa puțului și, I 
animați de curiozitate, își a- I

[plog al vacanței I 
studențești |

Principalul e câ banii
lcurg

(Urmare din pag. 1)

fade, de circumstanță, enun
țate doar așa, ca să fie.. Doar 
așa formal, cum de altfel 
sînt afișate și prețurile sub 
sticlele de băuturi de pe raft 
(sub rom Jamaica scrie „Ver
mut roșu"). O serie întreagă 
de sticle cu băuturi nu aveau 
prețul afișat (vin de Turnu 
Severin, „Păltiniș", țuică se
lecționată), altele, cele de sus 
(țuică „Mureșana") își pierdu
seră demult culoarea, zăcînd 
pasiv sub un strat gros de

praf negru. In local, lipsa cu
rățeniei e... la- ea acasă. As
pect de „tavernă" Clienții 
sînt nemulțumiți. Personalul 
localului, responsabila, însă 
nu ! Ni; contează ce zic oame
nii, principalul e că... banii 
curg. In defavoarea celor ce-i 
scot din buzunare spre a fi 
serviți prompt, exemplar, și 
nu cu lipsă la gramaj... De ce, 
oare, acestui bufet pe ton 
șugubăț i se mai zice și „Pră
bușirea" ? Cine ne poate spu
ne 7

„Așa mi-a
Cramă „Odobești". Respon

sabilul, Ristea Uzonovici, nu 
e în local. Barmana, Maria 
Ceuță, e consternată și nu în
drăznește să mai scoată un 
euvînt. Dintr-un pahar de 200 
ml de vin („Dealurile Bujoru
lui") lipsesc nu mai puțin de 
30 grame. Vin de 18,25 lei bu
telia, pentru două pahare 
percepînd suma de 10 ici ! 
Așa, la voia întîmplării, pen
tru că „așa mi-a zis șeful"... 
In cramă, nici un ospătar. Bar
mana face totul pentru că nici 
bufetul „cald" nu e solicitat 
— clientela, puțină cîtă era 
(deși „vina" lipsei la gramaj 
barmana o găsește în „aglo
merație" 11), rezumîndu-se în

zis șeful I"
a se învîrti în jurul acestui 
„factotum" care se numește 
barmană și care la rîndul ei 
știe să se... „învîrtească" ! Ce 
s-a mai modificat în local, de 
la ultima noastră vizită pe 
aici 7 Nimic. Chifteluțele stă
teau alături de cutia cu bani, 
pe rafturi (sînt vîrîte urgent 
în frigider în timpul investiga
ției), femeia de serviciu șter
ge dușumeaua mișeîndu-se 
printre... picioarele clienților. 
Doar persoane în stare deplo
rabilă de ebrietate (peisaj 
permanent aici) mai lipseau 
momentan (ora era destul de 
matinală) pentru ca ambianța 
în local să fie aceeași, cum o 
știm dintotdeauna 1

Purice, după cele constatate 
de noi la bufetul expres a- 
parținînd localului. Și pe bună 
dreptate avea motiv să.se ne
căjească : barmana Maria Pre
da — care, fiindcă veni vorba, 
nti are nici decizie de încadra
re în postul pe care-1 exercita 
doar din acea zi, cu atîta zel, 
în detrimentul consumatori
lor — a turnat direct din sti
clă în două pahare de 200 ml 
o cantitate de vin cu o lipsă 
exagerat de mare, de 30, res
pectiv de 45 de ml în timp <-e 
alături, pe tejghea, paharele 
gradate erau uscate de atîta 
timp de cînd nu au fost utili
zate. Dacă ne mai gîndim și 
la faptul că doar cu cîteva 
luni în urmă precedesoarele 
Măriei Preda în drămuirea 
băuturilor după tejghea au 
fost schimbate din funcție tot 
pentru asemenea fapte... Oare 
unde-i eficiența măsurilor 
luate de conducerea întreprin
derii în urma acestor

Nu s-au putut trage unele în
vățăminte ? In local, cu toate 
că, se știe, persoanelor aflate 
în stare de ebrietate nu este 
permis a li se servi băuturi, 
ospătarul Ion Arpagig i-a 
mai desfăcut o bere unui con
sumator, ce dormita cu capul 
pe masă...

— Cafea serviți ?
— Desigur, cum să nu ser

vim !
Dar cafeaua — după cum a

recunoscut și șeful unității — 
nu întrunea nici pe departe 
condițiile de a fi pregătită în 
vederea consumării. Era tre
zită, uitată cine știe de cînd, 
într-o cutie desfăcută. Și iarăși 
l-am auzit pe șeful unității 
căinîndu-se : „Doar i-am spus 
că...“. Dar lui oare cine îi 
spune că... lucrurile merg așa 
cum merg, în ipoteza că el nu 
vede ceea ce ar trebui săvede ceea ce ar trebui 
vadă 7

fapte ?

99Doar le-am spus 
atîtea ori câ..."

— Dacă nu i-aș fi spus să 
măsoare cu paharul gradat 
mai înțelegeam și eu, dar așa...

Uite așa se amăra, de unul 
singur, responsabilul unității 
„Păltiniș" din Uricani, Ion

„Glazura" nu acoperâ 
necinstea

La unitatea nr. 18 „Straja" 
din Vulcan (responsabil Cris
tian Gronschi), la două paha
re de 100 grame de 
„Tomis", barmana 
Șerbu, și-a permis 
pească" la măsură 
pectiv 7 grame, cu 
paharele cu coniac 
..glazurate" pe margini cu za- 

• hăr, așa cum se obișnuiește la 
..case" mari. Cine știe, poate 
că — vorba unui mucalit aflat 
în local — a făcut-o „la 
derută".

In momentul cînd i s-a ce
rut să prezinte registrul in 
care se trec sumele de bani 
declarate de personajul localu-

coniac
Cornelia 

să „ciu- 
8 și res- 
toate că 
au fost

lui înaintea începerii serviciu-' 
Iui, responsabilul de unitate a 
adus un registru aflat într-o 
stare jalnică, cu filele rupte, 
și fără nici măcar o cît de 
mică sumă înregistrată.

Acest fapt — n.eînregistra- 
rea sumelor — poate da naș
tere la anumite bănuieli și 
chiar la o legitimă întrebare : 
cînd pleacă acasă, nu au ni
mic de „declarat" ?

Procedînd așa cum s-a vă
zut, barmana C. Șerbu s-ar 
părea că știe ea ce știe, atunci 
cînd dimineața nu are nimic, 
nimic de declarat... pentru a 
fi consemnat negru pe alb.

IN CON
dreptate. In pofi- 
perioadă, destul 
controale de spe-

In concluzie, oamenii au 
da vizitelor noastre (într-o 
de scurtă), la tot felul de 
cialitate, mai mari sau mai mici, în multe u- 
nități ale alimentației publice din Vaiea Jiu
lui aspecte ca cele înserate mai sus, sîntem 
siguri că pot fi întîlnite oricînd și oriunde 
cinstea și corectitudinea continuă să rămînă 
atribute... uitate. Uitate demult. Prinse în 
mreaja amneziei totale. Grija pentru client, 
pentru acest „oaspete11 în afara căruia însăși 
menirea alimentației publice s-ar risipi în 
neant, nu este o preocupare, o obligație co
mun valabilă in toate unitățile noastre de a- 
limentație publică. Nu toți lucrătorii din acest 
important sector social-economic își îndepli
nesc cu conștiinciozitate sarcinile care le re
vin. Este cazul — și mai afirmăm incă odată 
acest lucru, deși am făcut-o de atitea ori - 
să se înțeleagă, odată pentru totdeauna, că 
de munca (ireproșabilă sau superficială), de

C L U Z I E...
atitudinea (indiferentă sau atentă), de tonul 
și ținuta tuturor lucrătorilor din I.C.L.S.A.P., 
de felul cum se prezintă și este întreținută u- 
nitatea respectivă, depind buna sau proasta 
părere a clientului, dorința acestuia de a lă. 
uda sau critica activitatea colectivului, inten
ția de a vizita mai des sau mai rar unitatea 
respectivă. Acestea, numai si numai acestea, 
sînt CONSIDERENTELE CARE-I ASIGURA 
PRESTIGIUL. Un prestigiu care, in cazurile e- 
nunțate mai sus, se clatină. Și se datină rău 
de tot. Amenzile aplicate de miliție, conside
răm, trebuie să fie urmate și de alte măsuri 
administrative (și educative) din partea con
ducerii întreprinderii. Pentru că, toate ca toa
te, dar LIPSURILE STRIGĂTOARE LA CER DE 
LA GRAMAJ, CER INTERVENȚII FERME. Le 
așteptăm I

V. TEODORESCU, 
I. ȚABREA

4 face „corp comun' cu utilajul
{Urmare din pag. 1)

Amănunte, detalii rostite 
cu o voce în care pasiunea 
pentru meserie se îmbină cu 
respectul pentru lunga înșiru
ire a lucrărilor la a cărei re
alizare și-a adus contribuția. 
Amănunte care omit orice re
ferire la propria persoană, re
feriri în locul cărora sînt ten

tat să plasez meticulozitatea 
cu care a urmărit calarea pe 
sol a macaralei în vederea a- 
sigurării stabilității sau expre
sia concentrată care genera 
comenzile sigure transmise 
manetelor. „A FACE CORP 
COMUN“ cu un utilaj, cu o 
instalație este o performan
tă care nu poate fi omologată

decît atunci cînd are acoperi
rea unei practici îndelungate. 
Aceasta este explicația faptu
lui că, de zeci de ani, Ion Bur- 
dea contribuie în cele mai bu
ne condifiuni la realizarea 
multora din lucrările de ma
re amploare care au ca scop 
modernizarea continuă a 
transportului feroviar.

MINERI! RESPECTAT! 
TEHNICA SECURITĂȚII

NORMELE DE 
ÎN

PE VAG0NETEI
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VIZITA T0VARASU1UINICOIAE CEAUSESCU ÎN TARI DIN AMERICA LATINA
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Conferința de presă a tovarășului Nicolae Ceaușescu
In cursul vizitei pe care to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român,
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o 
întreprinde în Cuba, numeroși 
ziariști cubanezi și corespon
denți ai presei străine, acredi
tați la Havana, și-au exprimat 
dorința vie și interesul pro
fund de a se întîlni cu condu
cătorul partidului și statului 
român. Răspunzînd acestor 
solicitări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a ținut, duminică 
seara, o conferință de presă la 
reședința oficială din capitala 
Cubei,

Au asistat tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum și tovarășii 
Ion Pățan, Ștefan • Andrei, 
George Macovescu, Bujor Al- 
mășan, Mircea Malița și Petre 
Ionescu, ambasadorul. Româ
niei la Havana.

Conferința de presă a fost 
deschisă de Ion Cârje, direc
tor general adjunct al Ager- 
pres, șeful grupului de presă 
care Însoțește pe conducătorul 
partidului și statului nostru 
în vizita pe continentul lati- 
no-american.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

Stimați tovarăși, domnilor,
Aș dori să declar de la în

ceput că vizita în Cuba socia
listă s-a desfășurat în cele 
mai bune condițiuni, că în
treaga noastră delegație a ex
primat mulțumiri conducerii 
de partid și de stat a Republi
cii Cuba și, personal, tovară
șului Fidel Castro pentru pri
mirea deosebit de călduroasă 
care ni s-a făcut peste tot.

Aș dori și cu acest prilej 
să exprim mulțumirile noas
tre poporului cubanez, care și-a 
manifestat cu prilejul vizitei 
sentimentele de prietenie fră
țească față de poporul român, 
în care vedem expresia dorin
ței de a' dezvolta colaborarea 
între popoarele noastre. Am 
purtat discuții cu privire la 
colaborarea bilaterală și am 
ajuns, împreună cu conducă
torii cubanezi, la înțelegerea 
comună de a extinde coopera
rea economică, tehnico-științi- 
fică, culturală, de a acționa 
pentru dezvoltarea conlucrării 
dintre partidele și popoarele 
noastre.

Fără îndoială, am făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale vieții internațio
nale, constatînd că în viața 
internațională are loc un pro
ces de destindere, că s-au ob- 
țiftuț. pași imporț^nți ca ur
mare a acțiunii maselor largi 
populare, a forțelor antiimpe- 
rialiste în realizarea unei po
litici noi. bazate pe principi
ile egalității, respectului inde
pendenței și suveranității, al 
neamestecului în treburile in
terne. Vă pot declara că în a- 
ceastă direcție partidele și 
popoarele român și cubanez 
au ajuns la concluzia comună 
de a acționa și de a întări co
laborarea dintre ele pentru a- 
firmarea unei politici noi, care 
să ducă la respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a hotărî 
dezvoltarea sa așa cum o do
rește. fără nici un amestec 
din afară.

Pot spune, deci, că sîntem 
deosebit de mulțumiți de felul 

în care s-a desfășurat vizita, 
de convorbirile, de rezultatele 
vizitei și discuțiilor. Credem 

'că toate acestea vor deschide 
noi perspective colaborării vi
itoare dintre țările noastre, 
ceea ce corespunde interese
lor celor două popoare, cau
zei unei colaborări largi in
ternaționale, păcii în lume.

Acum, sînt gata să ascult 
întrebările dumneavoastră. .

Michel Tourguy, corespon
dentul .Agenției France Presse 
Ia Havana :

Aș dori să știu dacă progra
mul vizitei în Costa Rica s-a 
modificat sau se menține ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Incepînd de mîine diminea

ța, de la ora 10,00 ora locală 
din Costa' Rica, ne vom afla 
în această țară.

Ilie Ciurăscu, Televiziunea 
română :

Am dori să vă aflăm păre
rea, acum, inainte cu cîteva 
minute de publicarea comuni
catului comun, despre rezul
tatele concrete ale convorbiri
lor pe care le-ați avut cu to
varășul Fidel CastrO și ceilalți 
conducători ai Republicii 
Cuba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
In comunicatul comun se va 

putea vedea că cele două dele
gații au dat o înaltă . aprecie
re rezultatelor de pînă acum 
ale colaborării dintre partide
le și statele noastre. Delegația 
noastră și eu personal am dat 
o înaltă apreciere și conside
răm că poporul cubanez,. sub 
conducerea partidului său co
munist, a obținut succese re
marcabile în construcția socie
tății socialiste.

Nu doresc să anticipez cele 
înscrise în comunicat, dar el 
reflectă pe deplin și posibili
tățile de colaborare economi
că, tehnico-științifică și cultu
rală, precum și dorința parti
delor și popoarelor noastre de 
a înțări colaborarea reciprocă, 
solidaritatea cu celelalte țări 
socialiste, cu toate popoarele 
care luptă pentru independen
ța și suveranitatea lor.

Marta Solis, corespondenta 
revistei „Siempre" din Mexic :

Cum se dezvoltă relațiile 
dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre România și 
Statele Unite și la ce nivel se 
află aceste raporturi în mo
mentul de față ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
Relațiile României cu Uni

unea Sovietică se dezvoltă în 
condiții bune ; ele au, de alt
fel, la bază tradiții îndelun
gate, orînduirea socialistă co
mună și vecinătatea între, cele 
două țări. Voi menționa nu
mai că, în relațiile economice. 
Uniunea Sovietică ocupă un 
loc important — circa 25 la 
sută din comerțul exterior al 
României. Există o conlucrare 
largă și în alte domenii de ac
tivitate, atît între partidele, 
cit și între popoarele. noastre, 
există o colaborare largă în 
acțiunea pe plan internațional 
pentru o politică de colaborare 
și pace între toate popoarele 
lumii.

In ceea ce privește Statele 
Unite, România întreține, de 
asemenea, relații de colaborare 
largi. Această colaborare, ba
zată pe principiile coexisten
ței pașnice, a căpătat o dez
voltare mai mare în ultimii 

ani. ea urmare a vizitei pre
ședintelui Nixon în România 
și a vizitei mele în Statele 
Unite.

Omar Martinez — „Juventud 
Rebelde" — Cuba :

Am dori să cunoaștem par
ticiparea României în cadrul 
C.A.E.R. și ce influență are 
colaborarea din cadrul C.A.E.R. 
asupra economiei românești ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
România este printre țările 

fondatoare ale C.A.E.R. In 
cei peste 20 de ani de activi
tate și colaborare în cadrul a- 
cestui organism, fără. îndoială 
că, s-au obținut o serie de re
zultate pozitive. Noi conside
răm că colaborarea în cadrul 
C.A.E.R., bazată pe principiile 
socialiste — egalitatea în drep
turi, întrajutorarea tovără
șească și avantajul reciproc 
—- creează condiții pentru o 
dezvoltare activă a fiecărei e- 
conomii socialiste, pentru în
tărirea independenței fiecărui 
stat și contribuie la un avînt 
continuu al fiecărei economii 
naționale.

Diaz Manolo — Prensa La
tina :

Ce însemnătate are pentru 
Europa și pentru întreaga lu
me destinderea pe vechiul 
continent și ce importanță a- 
cordă țara dumneavoastră 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
România, împreună cu alte 

țări socialiste, s-a pronunțat 
de. mulți ani pentru - înfăptui
rea securității în Europa' și 
pentru o Conferință general- 
europeană.

Am participat activ la lucră
rile pregătitoare de la Helsin
ki, am luat parte la prima 
fază, la Conferința miniștrilor 
de externe. Apreciem că re
zultatele obținute pînă acum 
sînt bune și deschid perspec
tive pentru a. așeza relațiile 
dintre statele europene pe 
principii noi, care să asigure 
o colaborare multilaterală în 
toate domeniile de activitate, 
să excludă forța și amenința
rea cu forța, să asigure res
pectul independenței și suve
ranității fiecărui stat, egalita
tea în drepturi, respectul inte
grității teritoriale, ceea ce, 
fără nici o îndoială, va consti
tui un eveniment de însem
nătate istorică pentru conti
nentul european, dar, aș putea 
spune, că va exercita o influ
ență favorabilă asupra întregii 
vieți internaționale.

De aceea, vom participa 
activ la faza a doua, în care 
se vor elabora documentele. 
Vom acționa pentru crearea 
unui organism permanent, 
care să asigure consultări și 
soluționarea unor probleme de 
viitor. Sperăm că această con
ferință se va încheia în. pre
zența conducătorilor de state 
sau de guverne ai țârilor par
ticipante.

Claudo Regin ■— corespon
dentul Agenției Reuter la Ha
vana :

Am dor» să știm, excelență, 
cum se dezvoltă relațiile dintre 
România și Republica Popu
lară Chineză ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescors
Relațiile dintre România ți 

Republica Populară Chineză 
se găsesc la un nivel bun și 
vor continua «ă cunoască • 

dezvoltare, bazată și pe fap
tul că atît economia noastră, 
cît și economia Republicii 
Populare Chineze sînt in dez
voltare continuă, pe apropie
rea dintre cele două popoare, 
pe faptul că ambele popoare 
construiesc socialismul. De a- 
ceea, ca o caracterizare gene
rală, aș pută spune că preve
dem ca relațiile României cu 
Republica Populară Chineză, 
ca și cu toate țările socialiste, 
de altfel, să continue să se 
dezvolte în viitor pe un drum 
ascendent.

Diaz Manolo — Prensa La
tina :

Cum se dezvoltă relațiile de 
colaborare dintre România și 
țările din așa-zisa lume a 
treia, îndeosebi cele din Ame
rica Latină ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
România acordă o atenție 

deosebită colaborării cu țările 
care și-au cîștigat indepen
dența națională și luptă pen
tru dezvoltarea economico-so- 
ciâlă independentă. Aș putea 
spune că întreținem relații 
foarte bune cu toate țările în 
curs de dezvoltare care luptă 
pentru dezvoltarea lor inde
pendentă.

Vizita făcută, cu un an și ju
mătate. în urmă, într-un număr 
mare de țări din Africa, este 
tocmai o expresie a acestor re
lații. De asemenea, în acest 
cadru, acordăm o mare atenție 
relațiilor cu țările Amerieii 
Latine, de care sîntem legați 
prin vechi raporturi de prie
tenie și de care ne leagă și o 
anumită asemănare în dezvol
tarea culturii, ca urmare a ori
ginii latine. Vizita pe care o 
facem acum în mai multe țări 
ale. Amerieii Latine și care a 
început cu prima . țară socia
listă de pe acest continent 
constituie expresia dezvoltării 
acestor relații, este o vizită de 
prietenie, de cooperare, în in
teresul popoarelor noastre, al 
cauzei colaborării și păcii ge
nerale.

Marta Solis, corespondenta 
revistei „Siempre" din Mexic :

Ce importanță acordă Ro
mânia grupului țărilor neali
niate ? Ce credeți că ar putea 
face țările socialiste pentru a- 
propierea și mai mare de a- 
ceste țări ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
Pornind de la faptul că ță

rile nealiniate sau cele mai 
multe dintre ele sînt state 
care luptă pentru dezvoltarea 
lor economică independ int.â, 
că sînt direct interesate în li
chidarea politicii imperialiste 
de forță și dictat, a colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru--așezarea relațiilor din
tre state pe noi principii, că 
toate sau aproape toate aceste 
state sînt interesate în găsirea 
unor căi mai bune de colabo
rare între ele și de creare a 
condițiilor pentru un sprijin 
mai puternic pentru țările în 
curs de dezvoltare, România 
apreciază că întîlnirea de la 
Alger poate avea un rol im
portant în dezvoltarea solida
rității acestor state, în direc
ția la care m-am referit. De 
aceea, apreciem în mod pozi
tiv această conferință, efortu
rile țărilor nealiniate și- spe
răm că lucrările conferinței 

vor aduce o contribuție de 
seamă la lupta împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Nu aș 
putea, desigur, să vorbesc în 
numele altor țări socialiste, 
dar România — și cred 
că și alte țări socia
liste — sînt interesate ca a- 
ceastă conferință să se desfă
șoare în cele mai bune condi
ții și să dezvolte activ o co
laborare cu aceste state. De 
altfel, vă pot spune că avem 
relații bune de colaborare cu 
toate statele participante la 
conferința de la Alger și do
rim să extindem conlucrarea 
cu ele în toate domeniile de 
activitate.

Michel Tourguy — cores
pondentul Agenției France 
Presse :

Nu de mult, viitorul pre
ședinte al Argentinei, atunci 
cind era, pur și simplu un e- 
xilat politic, a fost în Româ
nia. Acest fapt se pare că este 
un mesaj favorabil pentru vi
zita pe care domnul președin
te o va face în Argentina. 
Ne-ați putea vorbi de propu
nerile concrete pe care Ie du
ceți la Buenos Aires cu acest 
prilej ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
Intr-adevăr, la începutul a- 

cestui an, generalul Peron a 
vizitat România. Am avut cu 
el o convorbire îndelungată 
cu privire la colaborarea din
tre Argentina și România, Ia 
o scrie de aspecte ale procesu
lui revoluționar care se desfă
șoară în America Latină, pre
cum și cu privire la viața in
ternațională. Vă pot spune 
că am ajuns la multe conclu
zii comune, că ne-am despăr
țit' în relații de. prietenie. Aș
tept cu multă plăcere vizita în 
Argentina și reîntîlnirea . cu 
generalul Peron, care va avea 
loc după alegerile din sep’tem- 
brie. El va fi, atunci, pre
ședinte ales al Argentinei.

Avem în vedere să punem 
bazele unei largi colaborări 
între România și Argentina în 
domeniile economic, științific, 
cultural, să realizăm unele a- 
corduri de colaborare pe ter
men îndelungat în multe do
menii de activitate. Sper că și 
rezultatele vizitei în Argenti
na vor fi foarte elocvente in 
această privință.

Mihai Fabian, coresponden
tul Agerpres la Havana :

In urma vizitei pe care o 
întreprindeți în Cuba, ca și a 
convorbirilor purtate cu tova
rășul Fidel Castro în luna mai 
1972 Ia București, care consi
derați că Sînt perspectivele 
dezvoltării relațiilor de cola
borare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Cuba, dintre România 
și Cuba ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
Am arătat că între Partidul 

Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cuba, între po
poarele noastre există relații 
bune de colaborare. In cadrul 
convorbirilor pe care le-am 
avut la București și la Hava
na, sau mai bine zis în Cuba, 
am ajuns la multe înțelegeri 
privind extinderea acestei co
laborări, atît între partide, cît 
și între popoarele noastre. De 
aceea, apreciez că vizita în 
Cuba, rezultatele care se con

turează constituie un bun în
ceput pentru întreaga vizită 
pe care o facem în America 
Latină.

Omar Martinez, „Juventud 
Rebelde", Cuba ;

Vă rog să-mi permiteți să 
pun o întrebare cu privire la 
strategia economică a Româ
niei : care sînt principalele 
priorități pentru anii viitori ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu:
România se găsește acum 

într-o nouă etapă de dezvol
tare. Această etapă a fost de
finită de Congresul al X-lea 
al partidului ca etapa făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Obiectivul fun
damental este, deci, ridicarea 
societății socialiste pe o treap
tă superioară economică, ști
ințifică, culturală, a creșterii 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, dez
voltarea formelor organizato
rice corespunzătoare de parti
cipare activă a întregului po
por la conducerea activității e- 
conomice, sociale, a întregii 
activități de făurire a socialis
mului. In acest cadru, acor
dăm o mare atenție industria
lizării, avem în vedere să ne 
apropiem de țările industriale 
avansate. Dezvoltăm într-un 
ritm înalt agricultura, consi- 
derînd că ea constituie o la
tură importantă a economiei 
românești și, cum am mențio
nat, acordăm o mare atenție 
științei, învățămîntului, factori 
primordiali pentru progresul 
societății socialiste, pentru 
făurirea unei societăți socia
liste cît mai înaintate.

Vă pot spune că rezultatele 
pe primii doi ani și jumătate 
ai actualului cincinal demon
strează că prevederile Congre
sului al X-lea sînt pe deplin 
fealiste, deoarece, nu numai 
că am realizat prevederile 
cincinalului, dar am obținut o 
creștere mai rapidă a indus
triei și sînt create condiții pen
tru realizarea planului cinci
nal înainte de termen.

Marta Solis, revista „Siem
pre", Mexic:

Am, domnule președinte, o 
întrebare care mă interesează 
personal : recent, România a 
stabilit relații cu Mexicul. Pe 
ce teren concret crede domnul 
Ceaușescu că se pot dezvolta 
aceste relații bilaterale ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Am salutat cu multă satis

facție stabilirea relațiilor din
tre România și Mexic. Apre
ciez că există condiții pentru 
o colaborare economică, pre
cum și în domeniile științei, 
culturii. De altfel, aș dori să 
menționez că și pînă acum, în 
cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, al altor organisme 
internaționale, reprezentanții 
țărilor noastre au conlucrat 
foarte activ și sper că și în vi
itor această colaborare se va 
intensifica, ceea ce va contri
bui la înfăptuirea în viața in
ternațională a unor principii 
noi, care corespund pe deplin 
și intereselor poporului român 
și intereselor poporului mexi
can.

In încheierea conferinței de 
presă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luîndu-și rămas bun 
de la ziariști, a fost salutat 
printr-un ropot de aplauze, 
puternice și prelungite.

MESAJUL
adresat de președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, 

participanților la cea de-a V-a
i Conferință a Asociației Scriitorilor

Afro-Asiatici
Alma Ata

îmi este plăcut să vă adresez un cordial mesaj de salut 
dumneavoastră, participanților la cea de-a V-a Conferință a 
Asociației Scriitorilor Afro-Asiatici.

Alături de celelalte forțe înaintate ale epocii noastre, in- 
lectualității îi revin răspunderi de mare importanță în opera 
de edificare a unei lumi mai bune și mai drepte, în afirma
rea și promovarea concepțiilor umaniste și democratice, în 
apărarea drepturilor popoarelor Ia o viață demnă și prospe
ră, în făurirea miei societăți în care omul să-și poată mani
festa plenar energiile și capacitățile sale creatoare.

Dăm o înaltă apreciere rolului remarcabil pe care scri
itorii, intelectualii, în general. împreună cu celelalte forțe 
patriotice și progresiste ale țărilor din Asia și Africa l-au ju
cat și îl joacă în lupta de eliberare națională a popoarelor 
mr, de cucerire și consolidare a independenței, împotriva im
perialismului, colonialismului și rasismului, precum și în o- 
pera de dezvoltare de sine stătătoare, pe calea democrației, a 
progresului economic și social. Activitatea desfășurată de 
scriitorii din Asia și Africa în această direcție se bucură de 
stima și prețuirea intelectualității noastre, a întregului po
por român.

Considerăm că în lumea de astăzi, aflată într-o viguroasă 
și ireversibilă mișcare spre înfăptuirea marilor aspirații de 
libertate, progres și pace, scriitorii, ceilalți slujitori ai artei 
pot, și au datoria nobilă, să aducă prin operele lor dedicate 
luptei popoarelor pentru eliberarea națională și socială, pen
tru cucerirea și consolidarea independenței naționale, pentrn 
progres economic și social, prin înfățișarea eforturilor și a 
realizărilor popoarelor din țările socialiste în edificarea noii 
orînduiri, prin întreaga lor creație pătrunsă de umanism, de 
pasiune și răspundere pentru educarea sănătoasă și înnobila
rea spirituală a omului, o contribuție deosebită la dezvoltarea 
culturii și civilizației contemporane, Ia promovarea prieteniei 
și apropierii între popoare, Ia consacrarea dreptului fiecărei 
națiuni de a-și făuri viitorul potrivit propriei sale voințe, la 
cauza generală a edificării pe planeta noastră a unor rîndu- 
ieli mai bune, mai echitabile, a unei lumi a păcii și colaboră
rii.

Cu aceste gînduri, vă doresc succes în munca dumnea
voastră consacrată promovării unei literaturi inspirate din 
viața și lupta popoarelor pentru un viitor mai bun, pătruns 
de ideile mărețe ale prieteniei, respectului și prețuirii între 
națiuni.

Reuniunea Consiliului 
ministerial al țărilor 

nealiniate
ALGER 3. — Coresponden

tul Agerpres, Mircea S. Io
nescu, transmite : Reuniunea 
Consiliului ministerial al ța
rilor nealiniate, care precede 
Conferința la nivel înalt a a- 
cestor țări, a continuat, luni 
dimineața, sub conducerea lui 
Abdelaziz Bouteflika, membru 
al Consiliului Revoluției, mi
nistrul algerian de externe, a- 
les președinte al actualei reu
niuni. După cuvîntul inaugu
ral al acestuia, au luat cuvîn
tul miniștrii de externe ai 
Zambiei, Somaliei, Indiei, pre
cum și Dudley Thompson, mi
nistrul de stat la Cabinetul 
primului ministru al Republi
cii Jamaica, și delegatul 
„SWAPO", Sam Nujoma. De
colonizarea, democratizarea 
relațiilor internaționale, suve
ranitatea tuturor popoarelor 
asupra resurselor, lor naturale, 

sprijinirea mișcărilor de eli
berare și a popoarelor care se 
mai află încă sub dominația 
colonială, lupta împotriva neo
colonialismului și imperialis
mului au fost principalele pro? 
bleme subliniate de vorbi
tori, care au relevat că ță
rile nealiniate trebuie să-și u- 
nească acțiunile pentru a con
tribui la destinderea, în conti
nuare, în relațiile internațio
nale, la întărirea păcii și secu
rității internaționale.

Consiliul ministerial a tre
cut apoi la stabilirea ordinii 
de zi a conferinței. In legătură 
cu aceasta au luat cuvîntul 
mai mulți delegați. Președin
tele reuniunii ministeriale a 
recomandat să se adopte or-» 
dinea de zi așa cum a fost pro
pusă de comitetul pregătitor 
al conferinței.

{Urmare din pag. 1) 

mâne și personalul român 
care-și desfășoară activitatea 
In Cuba.

Este ora 8,45 (ora locală). Co
loana oficială intră pe aeropor
tul „Jose Marți", împodobit 
sărbătorește cu drapelele Ro
mâniei și Cubei.. Pretutindeni 
flutură tricolorul românesc, 
pot fi văzute portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
domnește atmosfera specifică 
evenimentelor de mare însem
nătate. Mii de oameni ai mun
cii din Havana, veniți să-și ia 
rămas bun de la înalții oaspeți 
români, fac o impresionantă 
manifestare de simpatie con
ducătorului partidului și sta
tului nostru. Ovațiile și uralele

{Urmare din pag. 1)

prezintă încă urmările unei 
agriculturi bazate pe mono
culture, pentru a căror lichi
dare au fost întreprinse în 
ultimul timp o serie de măsuri 
vizind, paralel cu o diversifi
care a producției agricole, dez
voltarea unui sector industrial. 
Totodată, Costa Rica desfășoa
ră o politică de deschidere 
spre alte țări, de colaborare 
internațională în condițiile e- 
chității între parteneri, de na
tură să favorizeze propriile e- 
forturi de dezvoltare.

Poporul nostru urmărește eu 
interes și simpatie străduin
țele poporului costarican, ca și 
ale celorlalte popoare latino- 
americane pentru dezvoltarea 
economică, socială și cultura
lă, pentru ridicarea standardu
lui său de viață, după cum 
resimte o deosebită satisfacție 
față de rolul crescind pe care 
aceste state, în majoritatea Ier 
mici și mijlocii, îl joacă în a- 
bordarea și soluționarea pro
blemelor majore cu care este 
confruntată astăzi lumea con
temporană. Sub acest raport, 
relațiile româno-costaricane au 
posibilități largi de extindere 
în continuare, actuala vizită la 
nivel înalt urmînd, de bună 
seamă, să contribuie la fructi
ficarea acestora.

...Orașul San Jose trăiește in 
această zi atmosfera caracte

Plecarea din Havana
sînt întrerupte numai de vo
cea acelor grupuri care, în 
semn de respect și prețuire, 
scandează într-o românească 
cu accent spaniol „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu pe curând". 
Mulți poartă pancarte cu - in
scripția „Vă așteptăm să re
veniți în Cuba".

Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale celor două 
țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tova
rășul Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, trece în revistă garda 
de onoare, se înclină în fața 
drapelelor de stat ale Româ
niei și Cubei. Președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 

Sosirea la San Jose
ristică evenimentelor politice 
importante. Vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu, prima 
vizită în această țară a șefu
lui unui stat socialist, a trezit 
un viu interes în rîndul opini
ei publice. Este într-adevăr un 
eveniment remarcabil în dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare între cele două 
popoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt intîmpinați la 
coborîrea din avion de pre
ședintele Jose Figueres Fer
rer.

Cei doi președinți își string 
cordial mîinile, apoi președin
tele costarican prezintă pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României pe cei doi. vice
președinți : Manuel Aguilar 
Bonilla, cu soția, și Jorge Ros
si Chavarria. Doamna Aguilar 
Bonilla oferă tovarășei Elena 
Ceaușescu o splendidă orhi
dee, floare ce constituie em
blema națională a republicii. 
La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu prezintă 
persoanele oficiale care-1 în
soțesc în această vizită — to
varășii Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului

Ceaușescu își iau rămas bun 
‘de la șefii misiunilor diploma

tice acreditați la Havana,- care 
au venit' să-i salute la aero
port.

La: apropierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu de mul
țimea: aflată pe aeroport se 
scandează minute în șir 
„Ceaușescu" și „Ceaușescu pe 
curînd".

înalții oaspeți. români răs
pund cordial locuitorilor Ha
vanei, string multe din mîini
le ce se întind din mulțime.

împreună cu tovarășul 
Dorticos, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă spre 
avionul prezidențial.

Apoi președintele Nicolae

și geologiei. Este prezent am
basadorul român la San Jose, 
Constantin Stănescu.

In continuare',’ din '. cauză’ 
condițilior atmosferice, cere
monia primirii se desfășoară 
în sala principală a clădirii 
aerogării, care este încadrată 
de drapele românești și costa- 
ricane. Fanfara intonează im
nurile de stat ale celor două 
țări, în timp ce din exterior 
răzbate ecoul salvelor de arti
lerie. Oaspeților români le 
sînt prezentați membrii gu
vernului costarican : Gonzalo 
Facio Segreda, ministrul a- 
facerilor externe, Arturo 
Montero Castro, ministrul de 
interne, Claudio Alpizar, mi
nistrul de finanțe, Fernando 
Valverde Vega, ministrul si
guranței publice, Ulandislao 
Gomez .Solano, ministrul edu
cației, Jose Luis Orlich, mi
nistrul sănătății, Rodolfo Sil
va, ministrul lucrărilor publi
ce și transporturilor, Gaston 
Cogan, ministrul economiei, 
industriei și comerțului, Fer
nando Batalla Esquivel, minis
trul agriculturii, Francisco

Vizită protocolară
buni îa amiază, președinte

le Consiliului de Stat al Repu
blicii : Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa . Elena Ceaușescu, 

Ceaușescu se îmbrățișează căl
duros cu tovarășii. Osyaldo 
Dorticos Torrado și Râul 
Castro, iar tovarășa Elena 
Ceaușescu se îmbrățișează cu 
tovarășa Vilma Espin, sțrîng 
mîinile celor prezenți care . le 
urează drum bun. Solii po
porului. român își iau apoi ră
mas bun cu căldură de la cele
lalte oficialități cubaneze.

De pe scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu salută 
încă ■ o dată pe cei prezenți. 
Mulțimea aplaudă îndelung. 
Este ora 9,00, ora locală. Avi
onul prezidențial alunecă din 
ce în ce mai repede pe pistă 
și, după cîtva timp, se pierde 
în zare, îndreptîndu-se spre 
capitala Republicii Costa Rica.

Morales, ministrul muncii și 
ocrotirilor sociale, Gonzalo 
Solorzano Gonzalez, ministrul 
pe lingă președinție, Alberto 
Escalante Canas, ministrul cul
turii, tineretului și sporturi
lor, Fernando Salazar Navar- 
rete, vice-ministru al afaceri
lor externe.

Apoi, rînd pe rînd, șefii 
misiunilor diplomatice acre
ditați la San Jose aduc oma
giul lor președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. De înalții oaspeți 
se apropie un băiețel și o feti
ță în costume naționale româ
nești, care le oferă frumoase 
buchete de flori.: , sînt copiii 
unui costarican de origine ro
mână, care nu și-a uitat țara 
natală.

După încheierea ceremoniei, 
coloana de mașini se îndreap
tă spre reședința oficială pusă 
la dispoziția solilor poporului 
român.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

Ion CÂRJE
Mircea MOARCAȘ 

Romulus CAPLESCU

a . făcut o vizită protocolară 
președintelui Jose Figueres 
Ferrer și soției sale, .Karen 
Olse de Figueres, la reședința 
lor personală.

Vizitarea unor instituții de științe, artă 
din Havana

si cultură

[Urmare din pag. 1)

pe tărîmul colaborării știin
țifice dintre cele două țări șj 
este necesar ca ea să fie con
tinuată și extinsă. „Conside
răm că propunerea de a se 
elabora o hartă geologică a 
provincie Camaguey prin cola
borarea geologilor români și 
cubanezi este foarte bună și 
o putem considera, dacă și 
tovarășul Dorticos este de a- 
cord (președintele Osvaldo 
Dorticos : sîntem întru totul 
de acord) ca o chestiune sta
bilită : putem trece la apli
carea sa. după cum putem 
colabora în toate domeniile 
dacă ne punem de acord și 
dispunem de forțele respecti
ve" — declară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

••••••••••••

MARȚI, 4 SEPTEMBRIE

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Monte Carlo : Republi
ca :Capcană pentru generai: 
PETRlLA : Alfred cel mare: 
LONEA — Minerul : Să 
cumpărăm o mașină de pom
pieri ; VULCAN : A venit un 
soldat de pe front : LUPENI 
— Cultural : Ce se întîmplă. 
doctore?: Muncitoresc: Cor 
nul de capră.

5,00 Buletin de știri : 5.20 
Dragi mi-s cîntecul și jocul : 
6,00 — 8,08 Radioprogram::] 
dimineții : 8,08 Matineu mu
zical ; 8,30 La microfon, me

In legătură cu aceeași pro
blemă, a colaborării dintre 
oamenii de știință români șj 
cei cubanezi, tovarășa Elena 
Ceaușescu înmînează preșe
dintelui Academiei de științe 
din Cuba primul volum al 
lucrării științifice „Rezulta
tele expedițiilor biospeologi- 
ce cubano-române în Cuba", 
apărut recent în Editura A- 
cademiei Republicii Socialis
te România și care însumea
ză un număr de valoroase 
studii de specialitate, sem
nate de oameni de știință din 
Cuba și România, ca și de 
speologi din alte țări. In con
tinuare. tovarășa Elena 
Ceaușescu se interesează, în 
calitatea sa de director ge
neral al Institutului central 
de cercetări chimice din Ro

lodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri : 9.30 Atlas cultural: 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Melodii populare din Caraș- 
Severin ; 10.30. Pagini din o- 
pereta „Saltimbancii" ; 11,00 
Buletin de știri : 11.15 Meda
lion Gelu Solomonescu ;
11.30 înflorim Republica ;
12,00 Discul zilei ; 12,30 In- 
tilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat ; 13.00 
Radiojurnal; 13,30 Concert 
de prînz : 14,00 Compozitorul 
săptămînii; 14,40 Cîntece
populare de dragoste ; 15.00 
Buletin de știri ; 15,05 Din o- 
peretele lui Florin Comișel;
15.30 Muzică de estradă ; 
16,00 Radiojurnal ; 16,15 Cîn- 
tă Nelu Orian ; 16,35 Cînte
cul săptămînii : 17,00 In ritm 
de marș ; 17.30 Muzică popu
lară ; 18.00 Orele serii ; 20,00 
Zece melodii preferate ; 21.00 
Revista șlagărelor ; 21.30 Bi
juterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal : 22.30 Concert de 
seară : 24,00 Buletin de știri: 
0.03—5.00 Estrada nocturnă. 

mânia, de aspecte ale activi
tății de cercetare. în dome
niul chimiei, în Cuba.

Sînt vizitate apoi Muzeul 
de științe naturale și Muzeul 
de arheologie, amenajate în 
incinta academiei și care re
prezintă roade ale muncii cer
cetătorilor acesteia.

La plecare, mulțumind con
ducerii academiei pentru pri
mirea făcută, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a urat 
succes în activitatea sa vi
itoare, exprimîndu-și încă o 
dată convingerea asupra re
zultatelor fructuoase pe care 
le va avea dezvoltarea co
laborării științifice româno- 
cubaneze.

In continuarea vizitei, oas
peții români și gazdele cu
baneze se opresc la Muzeul

T V
9,00 Teleșcoală.

10,00 Telex.
10,05 Teleenciclopedia (re-x 

luare).
10,45 Cîntece din Mehedinți 

cu Angelica Stoican.
11,00 Telecinemateca pentru 

copii (reluare). Moar
tea lui Joe indianul.

12,20 Autografe... autografe.
12,50 52 de inițiative în 52 

de săptămîni.
13,00 Telejurnal.
16.30 — 17,00 Sosirea din e- 

tapa a IV-a a „Turului 
ciclist al României". 
Transmisiune directă 
de la Cluj.

17.30 Curs de limbă rusă. 
Recapitulare (8)

18,00 Telex.
18,05 Avanpremieră.
18,10 Steaua Polară. Mecani

zatori agricoli.
18,40 A] IX-lea Festival de 

folclor de pe litoral. 
Selecțiuni din specta

de arte decorative, unde se 
află expuse bogate colecții de 
mobile, porțelanuri și tapise
rii și unde, în prezent, se a- 
flă deschisă o expoziție de 
artă populară românească, ce 
se bucură de un frumos suc
ces.

Un ultim popas are loc la 
Muzeul de istorie a orașului 
Havana, amenajat în fost'ul 
palat al căpitanilor generali 
ai Cubei Și care adăpostește 
mărturii prețioase ale luptei 
de peste un secol a poporului 
Cubei pentru independență și 
libertate.

Dînd o înaltă, apreciere ex
ponatelor acestui muzeu, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat' în încheiere în Car
tea de onoare.

colul prezentat de ju
dețul Gorj.

19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen —■ 
1973, an hotărîtor.

20,05 Universitatea TV.
20,45 Seară de teatru : Micul 

Eyolf — de H. Ibsen.
22,25 24 de ore.

VREMEA
Valorile temperaturii în

registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 24 
grade ; Paring 16 grade.

Minimele : Petroșani 9 
grade ; Paring 8 grade,

PENTRU URMĂTOARE
LE 24 DE ORE: Vreme în 
general frumoasă cu cer mai 
mult acoperit în timpul 
nopții. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nord-vest.
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