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FRU! El o?! tr •Tr ȚAQIIF UNIȚI VA I Vizita președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

în Republica Liberia

» m

Sursă inepuizabilă de economii
REDUCEREA CONSUMURILOR
SPECIFICE DE CARBURANT!

Colectivul Stației dc utilaj 
și transport Livezeni din ca
drul T.C.H. este ferm hotărît 
să realizeze la un nivel cali
tativ ridicat și cu o eficiență 
economică sporită sarcinile de 
plan în cel de-al patrulea an 
al actualului cincinal.

Corespunzător 
sarcinilor reie
șite din Hotărî- 
rea Plenarei co
mune a Comi
tetului Central 
al Partidului Co
munist Român 
și Consiliului 
Suprem al Dez
voltării Ecdnomice 
cu privire la măsurile pentru 
îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului național de 
dezvoltare economică și soc’a- 
lă a României pe anul 1974. 
problemele dezvoltării energe
tice și măsurile de economi
sire a combustibilului și ener
giei. în cadrul secției s-au sta
bilit măsuri concrete menite 
să asigure îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin. 
Utilizind la capacitate- maxi-

mă mijloacele de transport și 
utilajele grele din dotare, am 
rușit să realizăm sarcinile de 
producție planificate, obținînd 
în luna ianuarie cit și în fe
bruarie producții suplimenta
re. in valoare de peste 100 000 
lei. Preocuparea colectivului

In 1973, am obținut economii 
in valoare de 33 000 lei prin 
reducerea cantităților consu
mate față de consumul plani
ficat cu 15 000 litri benzină, 
6 000 litri motorină și 
kWh energie electrică.

Succesele

000

1 o

E.M. Uricani

de lucru a lunii martie, colectivul 
a sarcini-

Plecarea din Capitală
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După prima zi ____ ____
Exploatării miniere Uricani raporta depășire 
lor zilnice la producția dc cărbune cu 215 tone. Și ieri 
la încheierea primului schimb al celei dc-a doua zile lu
crătoare a lunii, producția de cărbune extrasă, față dc 
cea preliminată, era mai marc cu aproape 100 de tone. 
Spre deosebire de ziua lucrătoare precedentă, cind la 
plusul dc cărbune obținut pe mină participaseră doar 

două din colectivele sectoarelor de producție — III, cu 
158 tone peste plan și II, cu 86 tone — ieri în schim
bul I toate cele trei colective realizau producții supli
mentare.

Din scurta convorbire avută cu inginerul EMERIC 
KOVACS, directorul tehnic al E.M. Uricani, am reținut 
un amănunt semnificativ : colectivul minei este hotărît 
să reediteze în luna martie succesul lunii precedente — 
cel puțin ocuparea locului II în întrecerea colectivelor 
miniere din Valea Jiului și depășirea sarcinilor lunare 
cu peste 2 500 tone cărbune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România,, 
a părăsit, duminică diminea
ța. Capitala, plecînd, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în vizită oficială in 
Republica Liberia, Republica 
Argentina și Republica Gui
neea.

în această vizită, șeful sta
tului român este însoțit de to
varășii Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului ex
terior. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, de consilieri și ex
pertă.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, un
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost conduși de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și de 
tovarășa 
tovarășii

Elena Maurer, de 
Emil Bodnaraș, Ma-

nea Mănescu, Paul Niculcscu- 
Mizil, Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe .Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilic Vcrdeț. Maxim Brrghianu, 
Gheorghe Cioară, l ina Cioba
nii, Emil Drăgănescu. .Janos 
Fazckas. Petro Lupii. Dumitru 
Popescu. Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec. Chivu Stoica, Constan
tin Băbâlăli, Cornel Burtică. 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea. Mihai Gore. Magdalena 
Filipaș, Ion lonițâ. Vasile Pa- 
tilineț. Conducătorii de partid 
și do stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori dc instituții centrale și 
organizații obștești, generali, 
ziariști.

A fost de față Gaspar Lucia
no Taboada. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Argen
tinei la București. Erau, dc 
asemenea, prezenți șefi dc mi
siuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Numeroși oameni ai muncii

din întreprinderile și institu
țiile bueurrștcnc au venit, la 
aeroport, să-1 salute pe șeful 
statului român. Ei au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un călduros „drum bun", pre
cum și cele mai sincere urări 
de succes in această importan
tă solie de pace, prietenie și 
Colaborare intre popoare, care 
— asemenea tuturor vizitelor 
întreprinse do președintele 
Consiliului dc Stat pe meridi
anele' lumii — pune cu preg
nanță în evidență dorința 
României socialiste de a extin
de relațiile de colaborare1 prie
tenească cu toate statele, de 
a intensifica legăturile cu ță
rile în curs de dezvoltare, de 
a contribui la afirmarea pe 
arena mondială a principiilor 
de egalitate deplină în drep
turi și respect al independen
ței și 
națiuni, 
mat de 
și largă 
nală.

suveranității fiecărei 
la crearea unui cli- 
destinderc, înțelegere 
cooperare internațio-

I
(Agerpres)

Sosirea la Monrovia
de gîndurile pline deînsoțit 

dragoste, de urările cele mai 
calde de drum bun și deplin 
succes ale întregului nostru 
popor, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a in-

ceput duminică. 3 martie, vi
zita oficială de prietenie în 
Liberia. Argentina și Guine
ea — nouă și importantă ac
țiune politică internațională a 
României socialiste.

Acest utinerar — nouă solie 
a colaborării, păcii și priete
niei — debutează cu vizita 
în Republica Liberia, mareînd 
un moment de cea mai mare

însemnătate în evoluția rela
țiilor româno-liberiene : pen
tru intiia oară un șef de stat 
român vizitează prima repu
blică independentă constituită 
pe continentul african.

La capătul a mai bine de 
opt ore de zbor, timp în care 
sînt străbătuți 6 500 km, aero-

Solemnitatea

(Continuare in pag. a 3-a)

Pentru
minei Petrila directorul ex-

de cărbune ploatărij, ing. Vaier Stanciuevitarea și șeful sectorului IV, ing.

Petre Tudor constată după
ieșirea din mină, cu satis

facție că angajamentele co
lectivelor de mineri au fost

depășite.
Foto: ion LICIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Ing. Dumitru ALBESCU,
S.U.T. Livezeni

înalte distincțiiînmînării unor

oricărei

La graficul cu producția 

zilnică din sala de apel a
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lată de profesorii diri- 
ginți și învățători, a- 
ceastă activitate satis
face exigențele elevilor

Gheorghe POPESCU, 
lăcătuș subteran, E.M. Vulcan

I
I
I
I
I „„ .......

— Am cărat grinzile, 
Milea. și cind a văzut c.

I și alo cadrelor didac
tice care servesc în 
timpul pauzelor deli
cioasele gustări.

Lupcniul zilelor 
noastre.

școală a

iat fiind specificul ac
tivităților pe care le prestăm, 
este îndreptată, îndeosebi, în 
direcția reducerii consumuri
lor specifice de materiale, a e- 
conomisirij carburanților și 
energiei electrice. Anul pe ca
re l-am încheiat a însemnat 
pentru noi în acest domeniu 
un început bun, acumularea 
unei experiențe valoroase pe 
care în 1974 ne străduim să o 
valorificăm la cote superioare.

în domeniul 
nomiilor 
nești se întind 
pe o arie largă. 
In cadrul ateli
erelor de 
lecții
și instalații, am 
executat, prin 
efortul propriu, 
două dispozi

tive dc tăiere, prin disociere 
moleculară a profilelor meta
lice. fapt ce a condus la ob
ținerea unei economii bănești, 
prin reducerea consumului de 
metal și oxigen, în valoare de 
15 800 lei. De asemenea. în ca
drul atelierelor de reparații 
auto și utilaje am refolosit,

După cum am anunțat, du
minică seara, la reședința pre
zidențială „Executive Man
sion", în prezența președinți
lor Senatului și Camerei Re
prezentanților, a membrilor 
guvernului și ai Parlamentu
lui, a șefilor misiunilor diplo
matice, reuniți pentru a saluta 
pe solii poporului român, pre
ședintele Republicii Liberia. 
William Tolbert-jr.. a adresat 
oaspeților o alocuțiune omagi
ală.

Apoi. în aplauzele asistenței, 
ministrul afacerilor externe,

Cecil C. Dennis, în calitatea 
sa de mare maestru al ordinu
lui „Cavalerilor Pionieratu
lui", roagă pe președintele 
Nicolae Ceaușescu să accepte 
să i se confere marele cordon 
al acestui ordin — cea mai 
înaltă distincție a Republicii 
Liberia.

Asistăm la un moment so
lemn. de înaltă semnifica
ție pentru relațiile dintre ce
le două țări și popoare: pre
ședintele Liberiei petrece pe 
după umerii șefului statului

român eșarfa albastră a Ma
relui Cordon. întreaga asisten
ță, in picioare, aplaudă.

Intîmpinat cu deosebită căl
dură de asistență, ia cuvîntul 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

La încheierea alocuțiunii sa
le. in aplauzele asistenței, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
înmînează președintelui Wil
liam Tolbert-jr. ordinul „Stea
ua Republicii Socialiste Româ
nia1' clasa I.

Cuvîntul președintelui 
William Tolbert-jr

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceausescu

O preocupare perma
nentă pentru colectivul 
de muncă din cadrul 
secției Coroești a Explo
atării de preparare a 
cărbunelui Valea Jiului, 
o constituie înlocuirea 
cărbunelui sortul 0-80 
mm provenit de la Lu
peni, cu cărbune de a- 
celași sort de la Petrila. 
utilizat la focarele loco
motivelor cu abur.

Aplicarea acestei mă
suri permite obținerea 
unor economii anuale 
de peste 350 tone de 
combustibil convențio
nal. ca urmare a utiliză
rii cărbunelui energetic 
la acționarea locomoti
velor și a utilizării can
tității corespunzătoare 
de cărbune de la Lupeni 
pentru cocsificare.

Comuniștii din secto
rul de transport al mi
nei Dîlja au adoptat în 
recenta lor adunare ge
nerală un cuprinzător 
plan de măsuri menit să 
bareze calea oricărei ri
sipe. Iată două dintre 
măsurile hotărîte: dota
rea tuturor locomotive
lor Diesel cu demarouri 
pentru eliminarea func
ționării lor in gol și a- 
limentarea locomotive
lor numai la garajele 
din subteran Scopul ur
mărit este, evident, re
ducerea consumurilor, 
evitarea oricărei risipe 
de carburanți și lubrifi- 

ti.
Petru GAIN A, 

muncitor, E.M. Dîlja

La I. F. A Vîscoza“

Fruntașii iși „apără" titlul

l-am văzut prima djztâ așe
zați pe bancă în sala ăe apel. 
Vorbeau. Pină la intrarea in 
mină mai aveau 20 de minute. 
Unii fumau liniștiți cite o ți
gară ascult ind. Iși depănau 
bucuriile și necazurile din zi
ua trecută.

— Cum s-a comportai băia
tul ăsla nou? Mă, să vă pur- 
fati blind cu el

nea
Milea, și cind a văzut cit ri
dicăm noi, nu s-a lăsat nici 
el, a muncit băiatul destul de

I bine.
— Nu s-a speriat deloc?

II — Nu, nea Milea.
Peste cîleva săplămini l-am 

I văzut pe băiatul despre care 
■ ortacii minerului șei de bri- I gadă Dumitru Milea vorbeau 
’ în sala de apel apropiindu-se 
Ide grupul așezat pe aceeași 

bancă.
— Nea Milea, ce sa fac? 

Maistrul vrea să mă dea la 
I sectorul II. Abia m-am învă

țat la matale șl...
— Mergi și spune-i mai- 

I șirului că azi lucrezi toi cu 
I noi.
; A doua zi, din nou discuții. 
1 — Ce-a! făcut, nea Milea.

cu Baniță, mai vine Ia 
sau ba?

— Am fost cu el la direc
tor, râmine la noi.

Oamenii brigadierului Mi- 
lea pun mult suflet in aseme
nea rezolvări pentru că și ei 
au lost cîndva noi in subte
ranul minei Vulcan N-au ui
tat nici o clipă că cei de lin
gă ei e și el om și pentru a 
se obișnui cti munca din a- 
bataj trebuie timp. înțelege
re, omenie $i in abala/ul 
irontal din stratul 1j, panoul 
5, tinărul nou anga;at a jnlil- 
nit prieteni adevărafi

Am coborlt la orizontul 380 
de la sectorul IV și am găsit 
brigada lui Milea muncind cu 
rîvnă Prin pădurea de stîlpi 
am pătruns pină la combina 
care mușca din plin din stra
tul de cărbune. Pe nea Milea, 
cum ii spun ortacii, l-am gă
sit Ungă combină, pentru că, 
spunea el, „dacă lipsește corn- 
bainerul, îl înlocuiesc eu“. 
Are în brigadă oameni destoi
nici, cu vechime în subteran.

în cadrul recentei adunări 
generale a reprezentanților 
salariaților de la I.F.A. „Vîs- 
coza" Lupeni, colectivul a- 
telierului mecanico-energe- 
tic a fost declarat formație 
fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anul 1973. Acest 
harnic și priceput colectiv 
a realizat, in anul ce a tre
cut, printre altele un volum 
suplimentar de piese dc 
schimb în valoare de 106 
mii lei. îndeplinindu-și la 
timp și integral planul de 
reparații la utilaje și insta
lații. dînd totodată și un 
sprijin efectiv pentru reali
zarea lucrărilor de investi
ții. în aceeași perioadă, ate
lierul a realizat, prin auto- 
dotare, o presă de îndoit 
virole, lăzi de condens și 
foarte recent, o mașină de 
confecționat gheme 
sfoară-vîscoză.

Am stat de vorbă cu șeful 
acestei formații, ing. Eugen 
Cosma, care ne-a declarat :

— Titlul de fruntaș l-am 
cîștigat cu greu avind in 
vedere că și celelalte secții 
au obținut rezultate foarte 
bune în cursul anului tre
cut. De aceea dorim, cu a- 
tît mai mult, să-1 păstrăm 
și-n acest an.

Colectivul atelierului a a- 
sigurat toate utilitățile ne
cesare bunei funcționări a

De la începutul anu 
lui la stația de recol
tare și conservare a 
singelui din Petroșani, 
au fost înregistrați 483 
de cetățeni, care, prin- 
tr-un gest profund u- 
manitar au consimțit 
să doneze o picătură 
din singele lor celor 
care, aflindu-se în spi
tale sau maternități, ti
veau nevoie de acest

din

instalațiilor fabricii la pa
rametri nominali (abur, a- 
pă supraîncălzită, vid, apă 
industrială, frig și aer com
primat). Tot el a realizat 
în cursul aceleiași perioade 
30 do tone ‘de utilaje și con
fecții cu economii de mate
rii prime și materiale de 
pesto 30 la sută față dc nece
sarul normat; oameni ai ate
lierului au confecționat în 
întregime un cazan distila- 
tor de sulfura de carbon, o 
stație de dedurizare cu ma
să ionică (în vederea îm
bunătățirii calității apei de 
alimentare), schimbătoare 
de căldură, cărucioare de 
transportat bobine și multe 
altele.

— Toate acestea — se des
tăinuia ing. Eugen Cosma 
—. paralel cu realizarea de 
reparații de bună calitate 
și la timp. Cîștigarea titlu
lui de fruntaș în întrecerea 
socialistă, aprecia interlocu
torul, n-ar fi fost posibilă 
fără aportul tuturor mem
brilor colectivului. Din rîn- 
durile lui s-au’ evidențiat 
in mod deosebit. în ce pri
vește producția de piese 
de schimb. Petru Poenar, 
Ștefan Kovacs. Constantin 
Grofu, Zoea Tache; de la 
activitatea de reparații și 
utilități — Iacob Iosif, Ioan

Ionici. Viorel Pienaru, Vic
tor Bordea, loan Strinu. 
Dintre maiștri s-au eviden
țiat in mod deosebit Adal
bert Schidek. Augustin 
Nagy, Ioan Tudor.

— Ce preconizați pentru 
anul 1974 ?

— Punctul nostru de ve
dere. dacă pot să-1 numesc 
așa, l-am concretizat îh che
marea la întrecere lansată 
către colectivele de la toate 
instalațiile și formațiile de 
lucru ale întreprinderii. 
Astfel, ne propunem să de
pășim producția globală pla
nificată la piese de schimb 
și utilaje tehnologice cu 5 
la sută. Ne-am propus, de 
asemenea, să îmbunătățim 
indicele dc utilizare a fon
dului de timp, față de anul 
1973, cu 15 la sută.

— Avind în vedere pune
rea în funcțiune a investi
ției de reutilare în acest an, 
cc-și propune colectivul a- 
telierului în această direc
ție ?

nerii 
tiției 
vom

Pentru asigurarea pu- 
în funcțiune a inves- 
la termenul stabilit, 
contribui efectiv la

M. BLENDEA, 
subredacția Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a)

„elixir" al vieții, 
ultima săptămină prin
tre cei 140,de donatori 
onorifici s-a numărat 
și un grup de 20 de 
mineri de la E.M. Dil- 
ja.

In cadrul Școlii ge
nerale nr. 5 din Petro
șani a luat ființă o mi
că autoservire cu gus
tări, pe care le pregă
tesc zilnic părinții e- 
levilor de la clasele I 
— Vili, la bucătăria 
școlii.

îndrumată și contro-

Din inițiativa Comitetului municipal 
U.T.C. a luai ființă un ansamblu artistic 
al tineretului care va participa la viața 
cultural-artistică a Văii Jiului și va re
prezenta municipiul în competițiile ce 
vor avea loc in cinstea marilor evenimen
te ale anului 1974. Pentru întărirea aces
tui ansamblu cu elementele cele mai va
loroase se primesc soliști și interpreți de 
muzică ușoară, populară, cultă, recitatori 
de monologuri, momente vesele, rapsozi 
Vor fi admiși tineri intre 14—20 de ani 
înscrierile Se fac zilnic la comitetul mu 
nicipal U.T.C. str. Republicii nr. 90.

In istoria țării noastre, în istoria prieteni
ei româno-liberiene, Se petrece astăzi un e- 
veniment căruia îi acordăm o mare semnifi
cație. Mă refer la istorica vizită oficială în 
țara noastră a Excelenței Sale, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și a doamnei Elena Ceaușescu.

In epoca noastră, trebuie să ne dăm sea
ma de necesitatea înțelegerii reciproce în lu
mea in care trăim. Iar pentru a înfăptui a- 
ceastă înțelegere trebuie să ne cunoaștem 
mai bine unul pe altul, ca rezultat al contac
telor personale. Distinsul oaspete de onoare, 
care se află în această seară printre noi, spre 
marea satisfacție a guvernului și a președin
telui Republicii Liberia, Se preocupă intens, 
după cîte știm, să stabilească contacte cu po
poarele lumii. Și consider că această preocu
pare iși are izvorul în dorința de apropiere 
și comprehensiune, pornind de la înțelegerea 
faptului că trăim într-o lume a interdepen
dențelor. Și pentru a face din această lume o 
singură lume, o societate mai dreaptă, este 
necesară tocmai această cunoaștere recipro
că de care vorbeam, este necesar să prețuim 
reciproc modul nostru de viață, să dezvoltăm 
Pe această bază o atitudine de bună voință 
care să domnească intre toate popoarele.

Sîntem foarte fericiți — și spun acest lu
cru in numele guvernului și poporului Libe
riei — că distinsul nostru oaspete, conducă
torul poporului român și doamna Elena 
Ceaușescu au acceptat invitația noastră și se 
găsesc acum printre noi. Nu încape îndoială 
că rezultatele acestei vizite vor fi bogate, 
multiple și dătătoare de satisfacție. (APLAU-

Domnule președinte, 
Doamnă Tolbert,
Domnilor președinți ai Senatului și Came
rei Reprezentanților,
Domnilor membri ai guvernului,
Domnilor diplomați,
Aș dori să încep prin a exprima mulțumi

rile mele, ale tovarășei mele și a colaborato
rilor mei pentru primirea ospitalieră ce ni 
s-a făcut, pentru cuvintele adresate de dum
neavoastră, domnule președinte, la adresa 
noastră, a poporului român. (APLAUZE).

Este pentru noi o deosebită plăcere să ne 
aflăm astăzi pe pămîntul Liberiei prietene. 
Am primit, domnule președinte Tolbert și 
doamnă Tolbert, cu multă plăcere invitația 
ce ni s-a adresat pentru a face această vi
zită oficială de prietenie în țara dumnea
voastră. Am venit animați de sentimente do 
prietenie, cu dorința de a identifica împreu
nă căile dezvoltării relațiilor de colaborare 
și prietenie dintre popoarele noastre (APLA
UZE).

Este adevărat că țările noastre se găsesc 
la distanțe mari, dar și poporul român, ca și 
poporul dumneavoastră, este dornic de a a- 
vea relații de prietenie cu toate popoarele 
lumii, fără deosebire de orînduire socială. (A- 
PLAUZE). Trăim o epocă de mari transfor
mări, o epocă a puternicei revoluții tehnico- 
științifice, în care colaborarea între popoare 
este o necesitate pentru progresul și bunăs
tarea fiecărei națiuni, pentru pace in lume. 
(APLAUZE).

Sîmbătă după-amia- 
ză, la clubul sindicate
lor din Petrila a avut 
loc o intîlnire a feme
ilor din localitate 
tovarășul ionel 
dreanu, activist al 
mitetului județean
partid. In acest cadru 
s-au reliefat importan
ța și semnificațiile vi
zitei secretarului gene
ral al partidului în ță
rile arabe.

• Cronica meciului de fotb 
Universitatea Craiova 
Jiul.

• Clasamentul, rezultate tel 
nice, etapa viitoare.9 Rezultatele obținute de rt

. prezentanții noștri la fina 
lele de schi, sanie și pati
naj din „Cupa tineretului"

• „Crosul MĂRȚIȘORULUI"
• O nouă victorie a popica

rilor din Petrila.

Schimb 
de experiență 
al activiștilor 

culturali
Ieri, la Casa de cultu

ră din Petroșani, a înce
put un schimb de expe
riență de două zile al 
activului cultural din re
țeaua sindicală, organi
zat de Consiliul jude
țean Hunedoara al sin
dicatelor. Participă di
rectori ai cluburilor 
muncitorești și bibliote
cari din Hunedoara, De
va, Brad, Simeria. Că- 
lan. Valea Jiului. Pro
blematica informativ-e- 
ducativă ce revine clu
burilor, relația cineclu- 
burilor cu producția, 
munca colectivă în or-

(Cont, in pag. a 3-a)
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FOTBAL, DIVIZIA A

Iluzii spulberate sau o infringere 
„lecție™ la Craiova ?

Stadionul Central t timp ge
ros. cu vlnt : teren bun ; spt-c- 
tatori — aproximativ 40 000 
(tind vor fi și la Petroșani cel 
mult jumătate ?!) care la intra
rea în teren a echipelor, reu
niți într-un frenetic cor de 
flasdri. acompaniat de petar
de, clopote și trompete, au ți
nut sâ-și exprime simpatia și 
bucuria la revederea favoriților 
lor pășind pe gazon în calitate 
de lideri. în meciul inaugural 
al returului. Sub aceste auspi
cii a debutat duminică, la Cra
iova. meciul de fotbal dintre 
formația Universitatea și re
prezentanta municipiului nos
tru — Jiul. încă din primele 
minute de joc, craiovenii se 
instalează în jumătatea noas
tră de teren, prcsînd cu șuturi 
puternice poarta apărată de 
Mihalache Defensiva oaspeți
lor e pe fază. Georgescu și 
Tonca resping orice minge ca
re încearcă să pătrundă pe 
spațiul lor. Ocaziile universi
tarilor de a deschide scorul se 
succed cu repeziciune. Deschi
derile precise își găsesc întot
deauna destinatarii, care, doar 
datorită impreciziei șuturilor 
sau vivacității apărării noas
tre din acele momente, fac ca 
tn prima jumătate de oră ta
bela de marcaj să rămînă albă. 
Consemnam ocaziile ratate de 
Oblemenco (min. 12 și 16). Ni- 
ță (min. 19 și 27), Marcu (min. 
26, cînd Georgescu salvează de 
pe linia porții un gol ca și fă
cut). Dar vine min. 32 : Oble
menco, liber la balon, de la 25 
de m de buturile Jiului, cu un 
șut plasat, trimite mingea sus 
la colțul drept al porții : 
1—0. Pînă la înscrierea golului, 
ofensiva oaspeților a fost ca 
și inexistentă, Mulțescu, Rozs-

Evoluția inegală a 

nai șl Stoichiță nu au reușit 
să sc infiltreze decit rareori 
in careul gazdelor și atunci 
pierzînd balonul cu o ușurință 
surprinzătoare. Singur Libardi 
încerca să lege uncie acțiuni 
de atac, jucînd uneori retras 
la mijlocul terenului, alirnen- 
tînd cu pase utile, bine pla
sate, colegii do lipie. Cele 45

Universitatea - Jiul 5-1
de minute ale primei reprize 
s-au terminat cu avantajul 
minim al craiovenilor.

La reluare, echilibrul de for
țe din teren, chiar după pri
mele schimburi de pasc, în
clină tot în favoarea gazdelor. 
Jucătorii Jiului nu-și găsesc 
cadența, acționează fără adre
să, atacul fiind la fel dc firav. 
Și. în asemenea conjunctură, 
universitarii — deși jocul lor 
in general nu s-a situat la un 
nivel prea ridicat — au găsit 
cîmp prielnic creării fazelor 
de atac, șutînd la poartă în 
permanență, din orice pozi
ție. In min. 51. arbitrul întîl- 
nirii acordă (gratuit n.n.) un 
penalty gazdelor, la o fază în 
care un apărător de la Jiul 
fusese bănuit de comiterea 
unui henț. In tot cazul, a fost 
o decizie dată pentru o infrac
țiune imaginară, necontestată 
de nimeni, care a surprins a- 
tît pe jucătorii gazde cît și 
numeroasa asistență. Oblemen
co — nimic nu ne împiedică 
să nu credem că din spirit 
de onestitate, de respect al 
adversarului — execută defec
tuos, peste poartă.

compartimentelor 

Consemnăm in minutele 55 
si 57 prezentele lui Libardi și 
Rozsnai, in careul advers care 
au șutat fără convingere, ușor 
la poartă, dînd posibilitatea lui 
Oprea să rețină. în minutul 
60. ȚarîilungS ridică scorul la 
2—0 pentru echipa sa. cu un 
șut din colțul drept al careu
lui de 16 m, printr-un culoar 

creat inexplicabil de Dodu și 
Georgescu. Peste numai 3 mi
nute am fost martorii unei fa
ze cum rar se poate vedea pe 
stadioane, care pledează pen
tru spectaculozitatea „sportu
lui rege": Bălăci, tinărul mij
locaș craiovean. angrenat în
tr-un autentic slalom printre 
jucătorii Jiului. pătrunde 
debordant pînă în marginea 
careului, de unde cu un șut 
bombă îl îngenunchiază pen
tru a treia oară pe Mihalache. 
Deruta își pune tot mai mult 
amprenta asupra jocului elevi
lor lui Ivănescu. Mulțescu se 
complică în careu : Tonca sare 
la cap odată cu Oblemenco, 
in min. 70. dar mai agil, cra- 
ioveanul expediază mingea cu 
capul pe lingă Mihalache : 
4—0. Perspectiva realizării u- 
nui scor-fluviu este iminentă. 
Confruntarea de pe teren pre
vestea acest lucru. Peste nu
mai două minute. Marcu. in 
stilul său caracteristic, pătrun
de pe partea stingă în dispo
zitivul apărării oaspeților și 
șutează puternic în gol: 5—0. 
Stan Gabriel, care l-a înlocuit 
după pauză pe Stoichiță, în
scrie în min. 75 golul de onoa
re al Jiului, la o fază dc 
..un-doi" cu Rozsnai. Astfel 
partida i-a sfîrșit cu scorul 
de 5—1, la Craiova, înregis- 
trîndu-se de altfel și scorul 

etapei inaugurale a returului, 
„arca speranțelor" Jiului nau- 
fragiind în acest nebânuit 
scor-fluviu.

Ceea ce putem afirma, în 
concluzie, e faptul că această 
infrîngcre severă a Jiului s-a 
datorat în marc măsură lip
sei dc experiență a portarului 
Mihalache, care nu era sufi
cient pregătit — tehnic și psi
hic — pentru un meci dc a- 
semenea factură. Conducerea 
tehnică a echipei trebuie ne- 
întîrziat să găsească modali
tatea de a rezolva titularizarea 
unui jucător (portar) cu ex
periență. apt să ocupe un a- 
semenea post-cheie. Infringe- 
rea suferită în acest debut nu 
trebuie însă să demoralizeze 
pe jucătorii de la Jiul, ci 
dimpotrivă să-i mobilizeze la 
abordarea cu mai multă con
vingere, cu o dăruire mai pro
nunțată a viitoarelor partide. 
Ocazia „reabilitării" — ca să 
o numim așa — o vor avea 
duminică. Să sperăm că gre
șelile comise — atit de ordin 
lactic cît și de colaborare în
tre compartimente vor fi 
analizate și evitate pe viitor. 
Sîntem doar la începutul a- 
saltului de primăvară. Timp 
este suficient pentru ca jucă
torii să ne demonstreze că actu
alul lot poate și este în stare 
de mult mai mult.

Iată formațiile utilizate: 
„U“ Craiova : Oprea — Nieu- 
lescu. Boc, Deselnicu, Bernea- 
nu — Strîmbeanu. Bălăci — 
Țarălungă (min. 77 — Bălan), 
Niță (min. 77 Ștefânescu), 
Oblemcnco, Marcu ; JIUL : 
Mihalache (min. 72 Ocea) — 
Nițu, Tonca, Georgescu, Dodu 
— Nagy, Stocker, Libardi — 
Stoichiță (min. 46 Stan Gabri
el), Rozsnai, Mulțescu.

A arbitrat bine (cu excep
ția acordării penaltyului) Nico- 
lac Petriceanu din București.

Ionel ȚABREA

Popice, divizia A

Jiul Petrila
Lemnul Satu Mare

„CUPA TINERETULUI

5258 — 4725 p.d.
In cadrul etapei a XlII-a 

a campionatului diviziei A, 
scria nord, echipa reprezen
tativă a Văii Jiului — Jiul 
Petrila — după eșecul sufe
rii în deplasare la Oradea in 
etapa precedentă, a obținut 
duminică o victorie catego
rică asupra echipei Lemnul 
Satu Marc, cîștigînd întilni- 
rca cu o diferență do 533 po
pice doborîtc.

Cei mai preciși jucători au 
fost: Jon Biciușca — 931 p.d.; 
Iosif Balogh — 894 p.d. și 
juniorii loan Popa — 876 și 
Victor Miclea — 871 p d. De 
la oaspeți s-au evidențiat 
Tiberiu Botoș cu 821 p.d. și 
Mihai Pintea cu 8.6 pd.

Un concurs de schi,
deja tradițional

„Cupa 
veteranilor"

Cu prilejul ședinței co
misiei municipale de schi 
care a avut loc marți, 26 fe
bruarie. la sediul C.M.E F.Ș. 
din Petroșani, printre pro
blemele mai importante dis
cutate a fost și aceea a or
ganizării ediției a Ill-a a 
„Cupei veteranilor". Parti- 
cipanții la discuții au pro
pus ca această tradițională 
competiție să aibe loc în zi
ua de 24 martie a.c., la ca
bana Buta.

Pentru reușita acestei în
treceri, au fost stabilite cî- 
teva măsuri atît de ordin 
propagandistic cit și, mai 
ales, organizatoric.

Sperăm că și la actuala e 
diție să-i vedem la întrece
re pe cîștigătorii edițiilor 
anterioare (Ion Moraru. Ni- 
colae Marian. Victor Mihuț, 
Francisc Edelin, Andrei An
ger din Petroșani, Adalbert 
Kato, Iosif Botany, Iosif 
Tellmann. Simion Cioflica. 
ca și pe ceilalți foști schiori 
de la asociațiile sportive 
din Vulcan, Petrila, Aninoa- 
sa. Petroșani, Uricani, Lu
peni etc. 

S. B.

,în zilele de 2 și 3 martie a.c. 
pe plrtiile Drumul Roșu — 
Postăvarul, poiana Mică și 
Pirtia Lupului s-au desfășurat 
finalele cc 1< i mai populare 
competiții de masă cu carac
ter republican — „Cupa tine
retului*. Printre cei peste 1000 
de participanți s-au numărat 
și 28 de sportivi, campioni ai 
județului nostru, dintre care 
"6 au fost din municipiul Pe
troșani. la disciplinele schi al
pin. schi fond, patinaj și sanie.

Cel mai bun rezultat l-au 
obținut tinerii ; Maria Imling, 
locul III la schi fond, catego
ria plnă la 30 ani ; Carol Fr
ier. locul IV, ia schi alpin, ca
tegoria 15—19 ani. De aseme
nea. tlnărul Dumitru Cheleș, 
de la Liceul industrial minier 
Petroșani a ocupat locul V la 
schi fond, categoria 15—19 ani.

Dar iată rezultatele obținute 
po probe și departamente 
de sportivii noștri : PATINAJ. 
11 — 14 ANI: FETE: Adriana 
Crainic (Școala generală nr. 1 
I.upeni). locul 11—12, cu
timpul de 34”2/10 : BĂIEȚI : 
Gheorghe Gogu (Școala gene
rală nr. 3 Lupeni). locul 11—12; 
SANIE, CATEGORIA 11—14 
ANI, FETE : Mariana Negru 
(Brad) locul 16 : BĂIEȚI : 
Octavian Cișlaru (Școala gene
rală nr. 1 petrila), locul 28; 
SCHI FOND. CATEGORIA 
11—14 ANI, FETE : Edita Gon- 
gola (Școala generală nr. 1 Pe
trila). locul 20 ; BĂIEȚI : 
Gheorghe Moldovan (Școala 
generală nr. 1 Petrila), locul 
22 : CATEGORIA 15—19 ANI, 
FETE: Venera Ungureanu
(G.S.M. Lupeni'), locul 7 ; CA-

O nouă secție de box : 
„Energia"

Dc peste două luni în sub
solul blocului K. scara B, din 
Sohodol in două săli special 
amenajate și-a început activi
tatea o nouă secție de box din 
municipiul nostru : „Energia" 
Paroșeni.

Cei peste 15 tineri boxeri, 
prezenți cu regularitate la an
trenamentele ce au loc de pa
tru ori pe săptâmînă, își des
fășoară pregătirile sub condu
cerea lui Ion Szacsko, fost bo
xer la Minerul Lupeni și cam
pion al Văii Jiului la catego
ria mijlocie.

La această secție de per
spectivă, utilată destul de bine 
de către asociație, își desăvâr
șesc pregătirea în arta pugila-

TEGORIA PÎNA LA 30 ANI 
(SiNI)ICATE). BĂIEȚI : Ladis- 
lau Mathe (E.M. Lupeni). lo
cul 5 ; CATEGORIA PÎNA LA 
30 ANI (COMUNE). FETE: 
Llllana Negru (Aninoasa). lo
cui 10 : BĂIEȚI ; Octavian 
Pcrțn (Aninoasa). locul 18.

TINERI DIN COOPER XTIVE 
MEȘTEȘUGĂREȘTI. CATE
GORIA PÎNA LA 30 ANI.

Ghizela Ncmccsek 
Lupeni). locul 4 ;

FETE : 
(Voința
BĂIEȚI : Vasilc Rusii (Voin
ța Petroșani), locul 7 ; SCHI 
ALPIN, 15—19 ANI, FETE : I- 
rina Ilieș (Orăștie), locul 9. 
11-14 ANI, BĂIEȚI: Adrian 
Marinescu (Hunedoara), locul 
5; 11-14 ANI FETE: Grigorița 
Zaharia (Petrila), locul 13; CA
TEGORIA PÎNA LA 30 ANI. 
COMUNE : Gheorghe Codrea 
(Aninoasa*), locul 7.

TINERI PIN A LA 30 ANI, 
SINDICATE : Lcon Petre Stoi
ca (sindicat învățămînt Lu
peni), locul 5 : STUDENȚI Pl- 
NA LA 30 ANI. FOND : Eu
gen Bicskey (I.M.P.), locul 14.

In general componenții lotu
lui județean Hunedoara au a- 
vut o comportare meritorie, ți- 
nînd cont de lipsa de zăpadă 
și de faptul că toți participan- 
ții au fost sportivi nelegitimați 
și s-au încadrat în literele re
gulamentului.

Cu ocazia deschiderii festive, 
participanții au asistat la un 
frumos carnaval pe zăpadă 
dat de sportivii loturilor repu
blicane și de cele ale Școlii 
sportive, cluburilor Steagul Ro
șu și Dinamo din Brașov.

Aurel SLABII 

Paroșeni
detului cîțiva tineri dotați, 

perspectivă, dintre care amin
tim pe Ianoș Vass, Vilmoș Fo- 
dor. Constantin Medrea, Con
stantin Fieraru. N. Șipon și al
ții.

Deocamdată, accentul se pu
ne pe pregătirea fizică gene
rală și deprinderea primelor 
noțiuni tehnice moderne de lo
vire și apărare. Am asistat 
chiar și la o lecție demonstra
tivă „la mănuși*1 între elevii 
Gheorghe Ștefânescu și Al. 
Santi.

Sperăm ca în viitor să auzim 
că efortul lor și al antrenorului 
a fost încununat de succes în 
competițiile la care vor par
ticipa.

C. MARIUS

PARIS (Agerpres). — Ca
lendarul săptămînii fotbalisti
ce internaționale are cap de 
afiș patru meciuri programa
te miercuri, 6 martie. în sfer
turile de finală ale „Cupei 
Campionilor Europeni’*; Stea
ua Roșie Belgrad — Atletico 
Madrid; Spartak Trnava — 
Ujpest Dozsa; Bayern Mun- 
chen — T.S.K. Septcmvrisko 
Zname Sofia și Celtic Glas
gow — F.C. Basel (joc retur). 
Tot miercuri se dispută sfer- 

I turile de finală in „Cupa cu- 
I pelor** și in ..Cupa UE.F.A."

La 5 martie va avea loc la 
Kdln. in cadrul sferturilor de 
finală ale competiției interna
ționale de fotbal pentru „Cu
pa U.E.F.A., jocul dintre e- 
chipele F.C. Koln și Totten
ham. Intîlnirea va fi condusă 
de arbitri români Gh. Limona 
(la centru), Gr. Bîrsan și N. 
Pctriceanu (tușierl).

VARȘOVIA (Agerpres). — 
In cadrul turneului internațio
nal de box de la Varșovia, la 
care au participat 56 de spor
tivi din Bulgaria, Iugoslavia, 
România șl Polonia, pugillștii 
români au obținut două vic
torii. In limitele categoriei pa
nă. Mihai Ploieștcanu l-a în- 
tîlnit în finală pe bulgarul 
Razidov. pe care l-a întrecut 
la puncte. In finala categoriei 
ușoară. Cornel Hoduț a cîști- 
gat prin abandon, in repriza 
a treia, meciul susținut cu bo
xerul bulgar Slavcev.

i BERLIN (Agerpres). — După 
Io zi de repaus, turneul final 

al celui de-al optulea campio- 
Inat mondial masculin de hand

bal se reia astăzi cu meciuri- 
Ile grupelor semifinale. Echipa 

României, în cadrul grupei A, 
Iva inîtlni. în orașul Halle, for

mația Danemarcei. In celălalt 
Ijoc al grupei se va disputa 

partida Cehoslovacia — Polo- 
Inia, programată la Karl Marx- 

Stadt. In grupa semifinală B 
Ise vor desfășura următoarele 

meciuri: R.D. Germană — Un- 
igaria. la Schwerin și U.R.S.S.

— Iugoslavia, la Magdeburg.

Iln ultima partidă din cadrul 
preliminariilor, echipa Româ- 

la Schwerin, 
După un8 nici a intîlnit. 

formația Suediei.

Imeci echilibrat, în care scorul 
a fost favorabil pe rind ambe- 
Ilor echipe, handbaliștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul 

| de 20—18 (9—8).

I CASABLANCA (Agerpn
— Peste 3 000 de spectatori

(Agerpres).
................... _ . i au 

I" urmărit duminică la Casablan
ca meciul internațional de

Irugbi dintre echipele Marocu
lui și României, contînd pen-

Itru „Cupa Națiunilor*
F.I.R.A. Rugbiștiî românii au I" terminat învingători cu scorul 
de 22—9 (4—6).

li E L U
a făcut ca scorul să ia proporții
— Petre Libardi comentează —

Și de această dată disputa 
cu valoroșii fotbaliști craio- 
veni s-a soldat cu un eșec 
pentru noi mai mare ca ori- 
cînd privit prin proporțiile 
scorului. Meciul a trezit un 
interes real in rîndul publi
cului craiovean, începerea 
campionatului ca și tradiția 
întâlnirilor noastre (înainte 
aprig disputate) atrăgind în
că din prima etapă o nu
meroasă asistență.

Care sînt concluziile aces
tui meci? Sînt tentante în pri
mul rind sportivitatea exem
plară pe care au dovedit-o 
fotbaliștii și spectatorii cra- 
ioveni chiar și atunci cind. 
în prima repriză, rezultatul 
mat stătea sub semnul in
certitudinii. Aplauzele au 
fost adresate atît propriilor 
jucători cit și nouă, iar pe 
teren, liderii au luptat pen
tru victorie cu un spirit de 
,,fair-play ireproșabil. Este 
o evoluție ce a putut fi con
statată de la an la an, astăzi, 
la Craiova relația public — 
jucători fiind mai favorabilă 
ca oricînd unor adevărate 
spectacole fotbalistice.

Condițiile de joc fiind deci 
ideale se naște evident În
trebarea: ce ne-a împiedicat 
să profităm de conjunctură 
și să obținem un cu totul alt 
rezultat?

Vreau să subliniez de la 
bun început că nici jocul 
nostru nu a fost atît de slab 
și nici cel al craiovenilor a- 
tît de superior pe cit ar su
gera-o proporțiile scorului. 
Dimpotrivă, apărarea și linia 
de mijloc a evoluat accepta
bil avînd in vedere desigur 
asaltul continuu la care am 
fost supuși și pregătirile mo
deste din perioada precom- 
petiționalâ. Am observat la 
fotbaliștii craioveni tendința 
de a șuta din orice poziție la 
poartă, cunoscută fiind lipsa 
de experiență a portarului 
nostru Mihalache. Așa s-au 
și marcat golurile cu un șut 
de ia 30 de metri sau cu u- 
nul dintr-un unghi imposibil 
de pe linia porții. Poate că 
scorul ar fi putut fi și mai 
mare dacă colegii de linie ai 
loi Oblemcnco ar fi dovedit

Agenda sportivă săptămînală
d La nivelul unităților
— In ziua de 10 martie 

a.c., deschiderea ediției de 
vară a ..Cupei tineretului" 
in unitățile școlare.’ între
prinderi și instituții.
ț La nivelul municipiu

lui :
— Duminică, 10 martie, o- 

rele 18, la Casa de cultură 
din Petroșani va avea loc 
intîlnirea internațională de 
lupte greco-romane Româ
nia — R.DXS. (juniori).

10 martie

șu- 
pe

e-

o precizie mai mare in 
turi. Nu-1 putem acuza 
Mihalache pentru faptul că 
a primit, după părerea mea, 
patru goluri parabile. deoa
rece el a evoluat fără a a- 
vea experiența cerută de o 
asemenea confruntare. Fac
torii răspunzători de echipa 
noastră vor trebui însă să 
înțeleagă din acest scor- 
fluviu că o partidă de divi
zia A nu mai poate fi abor
dată cu începători în postu
rile cheie. A începe meciul 
cu liderul campionatului fă
ră a avea garanția că porta
rul poate prinde un șut de 
la 30 de metri ni se pare a 
fi un lucru care acuză serio
zitatea pregătirilor făcute.

Aș mai consemna și evo
luția cu totul necorespunză
toare a înaintașilor noștri 
Mulțescu Rozsnai. Stoichiță 
și Stan Gabriel, care au 
voluat sub posibilități, nu 
au manifestat combativitatea 
necesară pentru a echilibra 
cit de cit jocul.

In aceste condiții în care 
meciul a fost un asediu con
tinuu al porții noastre și ori
ce șut risca să se transforme 
in gol, desigur că scorul nu 
putea fi altul. Acesta a fost 
debutul. Rezultatul negativ 
nu ne-a descurajat. Vom că
uta să ne pregătim cit mai 
bine pentru o evoluție cores
punzătoare in meciul cu fot
baliștii reșițeni.

La Craiova echipa a arătat 
și lucruri bune. Se naște în
să întrebarea: cu ce portar 
vom intra in teren dumini
că? Mihalache a plecat să-și 
satisfacă stagiul militar, pen
tru revenirea lui Ion Gabriel 
nu Se depun eforturi. Și a- 
tunci...?

Care a fost lecția Craiovei? 
A rezultat că dăruirea în joc 
a componenților echipei 
noastre este foarte inegală, 
iar pregătirea precompetițio- 
nală și orientarea tactică a 
echipei — efectuată de con
ducerea tehnică a clubului 
— prezintă serioase defici
ențe. Din această lecție toți 
factorii trebuie să desprindă 
învățăminte '.

— Tenis de masă ; Geoa- 
giu și Deva — etapa jude
țeană a „Cupei tineretului" 
la categoriile 15-19 ani, pen
tru tinerii din comune L* 
școli.
• Fotbal, divizia a : Ji

ul Petroșani — C.S.M. Re
șița-

® Popice — Campionatul 
municipal, etapa a iX-a.

C.M.E.F.S.

Una din fazele mult gustate de public din partida inaugurală a sezonului de pe stadionul „Central" din Craiova.Galeria craioveană în extaz: 
scorul devenise 5—0 !

Z~ — - ——N

CLASAMENTUL
1. Universitatea Craiova 18 12 . 3 3 39—18 27
2. F.C. Constanța 18 9 3 6 30—18 21
3. F.C. Argeș 18 9 3 6 29—28 21
4. Steaua 18 8 4 6 22—17 20
5. Dinamo 18 8 4 6 24—21 20
6. U.T.Arad 18 9 2 7 21—20 20
7. A.S.A. Tg. Mureș 18 9 2 7 26—31 20
8. C.S.M. Reșița 18 6 7 5 26—23 19
9. Sportul studențesc 18 8 1 9 26—23 17

10. Steagul roșu 18 7 3 8 19—16 17
11. JIUL 18 7 3 8 24—22 17
12. „U“ Cluj 18 7 3 8 15—16 17
13. „Poli". Timișoara 18 6 5 7 18—20 17
14. Rapid 18 6 4 8 18—23 16
15. Petrolul 18 6 3 9 17—24 15
16. Politehnica iași 18 7 1 10 19—27 15
17. C.F.R. Cluj 18 5 3 10 20—35 13
18. S.C. Bacău 18 5 2 11 19—30 12

„CROSUL MĂRȚIȘORULUI"
Strada Viitorului din cartie

rul Aeroport a cunoscut, du
minică, 3 martie, o animație 
deosebită. Timpul frumos dar 
geros, a atras peste 180 de 
pionieri și școlari de la Școa
la generală nr. 5 Petroșani la 
o întrecere de cros, plăcută și 
interesantă atlt pentru parti
cipanți cit și pentru spectatorii 
prezenți de-a lungul traseului.

Asociația sportivă a elevilor, 
cu sprijinul organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri din școa
lă și a cadrelor didactice au 
organizat „Crosul mărțișoru
lui", în vederea pregătirii e- 
levilor pentru inaugurarea e- 
diției de vară a „Cupei tinere
tului" care va avea loc în ziua 
de 10 martie a.o.

Această întrecere, care a 
marcat deschiderea sezonului 
sportiv în aer liber s-a bucu
rat de succes. La această ac
țiune sportivă au participat 
elevi din clasele III—VIII 
Curse spectaculoase au efectu
at elevii claselor a IV B (în
vățătoare Elena Iancu), a V-a 
A (prof, diriginte Maria Bar- 
dac) și a Vll-a A (prof, diri
ginte Dumitru Bădulescu). ca
re au și mobilizat cel mai ma
re număr de concurenți la 
cros. Organizatorii competiției 
i-au desemnat pe primii 3 cîș- 
tigători. după cum urmează : 
CLASELE I—IV. FETE. 300 
m: 1. Florentina Rărunchi
(IV B) ; 2. Elisabeta Maxim 
(IV B); 3. Stela Pîrvu (IU B); 
BĂIEȚI 400 m: JL Dumitru Cos-

REZULTATE
TEHNICE

Petrolul — C.F.R. Cluj 2—1 
U.T.A. — Steagul roșu 1—0 
C.S.M. Reșița — Steaua 1—1 
Univ. Craiova — Jiul 5—1 
A.S.A. Tg. Mureș — Poli.

Timișoara 2—1 
„U" Cluj — F.C. Argeș 0—l 
Sportul studențesc — Poli.

Iași 3—1
MECIURILE DISPUTATE 

SIMBATA
F.C. Constanța — Dinamo 

0—0 
Rapid — S.C. Bacău i—o

ETAPA VIITOARE 
(10 martie) 

„Poli *. Iași — „U" Cluj 
Steaua — F.C. Constanța 
Dinamo — Petrolul 
C.F.R. Cluj — A.S.A.

Tg. Mureș 
F.C. Argeș — Rapid 
Steagul roșu — „U“ Craiova 
Jiul — C.S.M. Reșița 
„Poli". Timișoara — Sportul 

studențesc 
S.C. Bacău — U.T.A.

tică (IV B); 2. Mihai Bordeia- 
nu (IV C) ; 3. Alexandru Mol
dovan (IV A') ; CLASELE V— 
VI, FETE, 500 M : 1. Mircla 
Căuș (V A): 2. Costeiina Archip 
(V A) : 3. Maria Cenușă (V A); 
BĂIEȚI, 800 M ; 1. Arpad Ka- 
laman (V A) ; 2. Petru Curt 
(V A) ; 3. Dumitru Duică 
(V B) ; CLASELE VII—VIII, 
FETE, 600 M : 1. Aurora Ilde 
(VII B) : 2, Eugenia Șaran 
(VIII B) : 3. Aurelia Cătălină 
(VII C) : BĂIEȚI : 1. Petru 
Popa (VII A); 2. Valentin Dla- 
conu (VIII C) ; 3. Marcel Lei- 
bovici (VIII B).

Primilor trei clasați li s-au 
acordat diplome într-un cadru 
festiv.

Prof. Dorel VLADISLAV

Tenis de masă

Succese valoroase ale tinerelor
din

Duminică. 3 martie, sala de 
sport „Constructorul1* din Hu
nedoara a găzduit etapa jude
țeană a „Cupei tineretului" la 
tenis de masă (băieți și fete,, 
rezervata tinerilor din catego
ria de virstă 11-14 ani.

La această competiție, con
form regulamentului, munici
piul nostru a participat cu un 
număr de 3 fete și 3 băieți. 
Comportarea cea mai bună au 
avut-o fetele. (Lenuța Brădâ- 
țean și Lucica Doicsar, ambe
le dc la Școala generală nr. 6 
din Lupeni) care în finalul 
competiției au ocupat locurile 

și III. Astfel, cîștigătoarca e-I

Concurs de preselecție
pentru etapa județeană

In vederea desemnării celor 
mai buni jucători care la fine
le acestei săptămîni vor re
prezenta municipiul nostru la 
etapa județeană a „Cupei ti
neretului" la categoria 15—19 
ani, duminică, In sala de antre
nament a Școlii sportive din 
Petroșani, comisia de organi
zare a inițiat un nou concurs 
dc preselecție la care au ținut 
să fie prezenți cei mai buni 
elevi cvidențiați în etapa mu
nicipală la tenis de masă.

In urma unor jocuri de o 
ridicată factură tehnică, ele
vul Petru Huda, de la Grupul 
școlar minier Lupeni a reușit 
ca din cele șase jocuri sus
ținute, să obț’.nă tot atltea vic
torii. Pe locurile următoare

lupeni
tapeî județene s-a calificat 
pentru etapa finală a acestei 
competiții, care va avea loc în 
orașul Ploiești. O comportare 
bună a mai avut-o și Mihaela 
Bordei — Școala generală nr. 
2 Petroșani, care a ocupat lo
cul IV. La succesul repurtat 
de tinerele eleve din Lupeni 
o contribuție deosebită și-au 
adus-o și profesorii Eduard 
Gydngydsi și Otto Daradics, 
care s-au preocupat de mai 
multă vreme de ridicarea mă
iestriei sportive a acestor ti
nere.

B. STAICU

tineretului"
s-au clasat Vaier Pepelea (Li
ceul industrial minier Petro
șani) cu cinci victorii și res
pectiv Ianoș Benyovsky (Li
ceul de cultură generală Vul
can), clasat al treilea, cu pa
tru victorii.

Sperăm că acești trei tineri 
se vor pregăti cu seriozitate 
in zilele rămase plnă la e- 
tapa județeană (9—10 martie) 
ce va avea Ioc în orașul Hune
doara, pentru a avea o com
portare cit mai bună, care să 
le permită obținerea dreptu
lui de participare la etapa fi
nală a acestei mari competiții 
de masă cu caracter republi
can — „Cupa tineretului".

S. BALOT

Foto: Ț. IONEL

ȘAH

„Minerul" Lupeni - 
locul III la etapa 

județeană 
a campionatului 

republican 
de calificare 

pe echipe mixte
Cu cîtva timp în urmă, pe 

parcursul a două zile sala de 
șah a clubului „Constructorul" 
din Hunedoara a găzduit faza 
pe județ a campionatului re
publican de calificare pe echi
pe mixte la șah.

Valea Jiului a fost reprezen
tată la această competiție de 
echipa orașului Lupeni, „Mi
nerul".

După o luptă dîrză, echipa 
minerilor a ocupat locul III. 
Campioni județeni au devenit 
în acest an șahiștii de la Cor- 
vinul Hunedoara, care s-au 
prezentat cu o echipă mult 
mai completă și superioară ca 
nivel valoric celorlalte parti
cipante la această fază. Pe lo
cul II s-a clasat Dacia Orăștie, 
care a cucerit acest titlu dis- 
punînd de Minerul Lupeni cu 
4—3 ! Merită să scoatem In e- 
vidență forma bună pe care 
a dovedit-o tînăra jucătoare 
Rodica Răduceanu (Minerul) 
care nu a pierdut nici o în- 
tîlnire, deși a înfruntat jucă
toare chiar de categoria I de , 
calificare sportivă.

Ar fi de dorit ca în viitor, 
acestui campionat, comisia 
municipală de șah să-i acorde 
o importanță mai mare, în așa 
fel ca toate asociațiile spor
tive să fie mobilizate să par
ticipe. deoarece șahul se joa
că în toate localitățile și clu
burile din Valea Jiului, avînd 
nenumărați adepți.

Marius CIORTEA 
corespondent
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Un punct nelipsit de pe ordinea de zi
Faptul că mir 

II al minei Peir 
cu un bilanț bo
că și in primele doua luni ale

cese mc■ritorii avînd 300 tone
cărbune < xtrase peste plan —
vorbește' cu prisosință despre
activi talea politică bogată in
subs ta nță, mereu ,.pp fază", pc
care o desfășoară organizați.i
de partid în sprijinul produc-
țiri, penilru stimularea mergi-
ilor și potențialului creator al
colectiviîlul

Cum se explică eficicn-
ta intervcnțiilor prompt'.'.
declanșaHo in momentul
oportun și in întreaga
rază dc activitate a organiza-
țiri dv :bază ' Evident, este
vorba de un complex dc fac-
tori. dintre care stilul de 
muncă viu. dinamic, strădani-
ile birotilui organizației de
partid de a cunoaște si a ac-
ționa lucid și cu fermitate a-
lunci cînd viața o cere. Dar
mai inte■rvinc un element ho-
tărîtor -— capacitatea de cu-
prindere a organizației de ba- 

iprezența comuniștilor
în fiecaiv formație de lucru.
brigadă și echipă, in fiecare
schimb — rezultat nemijlocit
al preocsupărilor multiple și
susținute■ ale organizației dc
partid die a-șî lărgi în perma-
nențâ ri nd urile, de a asigura

i continuă a puterii dc
înrîurire a comuniștilor asupra
întregului colectiv în acest
domeniu organizația de partid
a sectori ilui a acumulat o ex-
periențâ bogată, in virtutea
căreia s>? asigura ca munca
de primi re in partid să fie în-
tntdeann a o preocupare dc ac-
tualitatc Despre această cx-
periențâ ne-a vorbit secretarul
de pârtiid al sectorului, tova-
râșul Gheorghe Cenaru :

— Priimirea în partid, mo-
dalîtatca în care trebuie să
acționfin i in acest an pentru
a confeiri acestei activități o
finalitate? cit mai bogată a con-
stituit o'biect de discuții în-
că in pr:ima noastră ședință de
birou di n acest an. Concomi-

'tont cu stabilirea obiectivelor
întregii noastre activități poli-
tice pc anul in curs, cu jalo-
narea ac ți un ilor ce le vom des-
fășura iin sprijinul realizării
sarcinilor economice ale colec-
tivului am abordat deci și pri-
micea iri partid Care au fost
concluziiile discuțiilor ? Ele au

evidențiat faptul că în anul 
core a trecut rezultatele în în
tărirea rind urilor organizației 
dc bază au fost mulțumitoare. 
Organizația noastră a avut 
lună de lună primiri in partid: 
nu a existat nici o adunare ge
nerală ordinară care să nu ai
bă pe ordinea dc zi discutarea 
cel puțin a unei cereri dc pri
mire in partid. Așa am reușit 
să creștem efectivul organiza
ției in anul trecut cu 13 comu
niști — oameni vrednici, care 
«c bucură dc stima colectivului 
în care muncesc.

Este vorba, așadar, dc o 
experiență valoroasă a cărei

Șeful de brigadă Vasile Glișcft 
s-a ocupat, de exemplu do pre
gătirea primirii în partid a 

imoruliii Nicolae TĂian care a 
fost numit șeful uncia din bri
găzile nou inființato cu ocazia 
trecerii la programul dc lucru 
redus în subteran, brigadă ca
ri'. prin omogenitatea sa. prin 
ordinea și buna organizare a 
lucrului, a obținut de la în
ceput rezultate meritorii. Deci 
tinărul brigadier se dovedește 
a fi cu prisosință la înălțimea 
titlului de membru ni partidu
lui. Ce explică aceasta ? Că 
organizația dc bază nu se re
zumă doar la pregătirea oainc-

munca 
arc în 

bază

NOTE

Nici

VIATA DE PARTID

învățăminte se exprimă. în
deosebi. prin continuitatea 
preocupărilor pentru pregăti
rea și primirea in partid a 
rclor mai buni muncitori din 
sector. Continuitatea este con
firmată și prin preocupările 
actuale, de perspectivă ale bi
roului. Pentru menținerea rit
micității in munca de primire 
in partid, biroul a întreprins, 
prin membrii lui. un studiu 
detaliat in scopul evidențierii 
precise a posibilităților exis
tente în acest sens, a cerin
țelor ce se impun pentru va
lorificarea acestora, urmărind 
ca, în cel mai scurt timp, să 
nu existe nici o brigadă, e- 
chipâ sau schimb în care să nu 
lucreze cel puțin un membru 
de partid. Hotârît. un aseme
nea rezultat nu e posibil de 
obținut — și cu asta eviden
țiem încă una din învățămin
tele experienței organizației 
dc partid de la sectorul II Pe- 
trila — decit prin preocupa
rea tuturor comuniștilor vechi, 
cu experiență. Biroul a trasat 
sarcini precise comuniștilor cu 
vechime din diferite formații 
de lucru și. prin membri săi, 
a urmărit îndeaproape înde
plinirea acestor sarcini. Am 
reținut din discuția cu secre
tarul organizației de bază mai 
multe exemple concludente 
privind preocupările comuniș
tilor pentru pregătirea și edu
carea noilor membri de partid.

ii ilor în vederea primirii în 
partid ci se ocupă și în conti
nuare de îndrumarea și educa
rea lor. ajutîndu-i să-și însu
șească și să aplice in viață 
normele vieții de partid, să în
deplinească sarcinile ce revin 
unui comunist. La adunarea 
care hotărește primirea unui 
nou membru dc partid, acesta 
este încredințat comuniștilor 
cu experiență spre a fi îndru
mat, ajutat să-și îndeplinească 
sarcinile, să crească atît poli
tic cît și profesional. De lăcă
tușul Robert Asnaier s-a ocu
pat maistrul Petru Colda. 
Grăitor in ceea ce privește 
rezultatele obținute în forma
rea tînârului a modului cum 
a fost ajutat să crească, e fap
tul că la ultimele alegeri, u- 
teciștii l-au ales secretarul or
ganizației de tineret din sec
tor. funcție pe care o îndepli
nește în bune condițiuni. Și 
asemenea exemple s-ar putea 
continua. De Traian Galeș s-a 
ocupat Radu Andrei care, de 
asemenea, a dat rezultate bune 
preluînd o brigadă care a a- 
juns fruntașă pe sector.

Se poate spune că toți noii 
membri de partid din organiza
ție au o conduită exemplară 
atît în producție cît și In so
cietate și familie, că dovedesc 
o responsabilitate maximă fa
ță de îndatoririle statutare, 
răspundere ce le-a fost inocu
lată cu perseverență printr-un

dialog vin și îndeosebi prin 
exemplul personal al comuniș
tilor. în prima lună a acestui 
an organizație a mai crescut 
cu doi comuniști. Și aceștia 
au fost încredințați unor oa
meni cu experiență — electri
cianul Vasile Drăgănescu lui 
Constantin Mîțu, iar Ion Pie- 
naru lui Petru Colda, amlndoi 
membri ai biroului.

De reținut, deci, că 
do primire în partid 
această organizație de
continuitate intr-o accepțiune 
foarte precisă a cuvintului. 
De la primul contact, cînd co
munistul cu experiență începe 
dialogul cu cel ce solicită pri
mirea în partid îl „verifică” 
în spiritul unei înalte exigen
țe comuniste, urmărind ca a- 
tît prin faptele de la locul dc 
muncă cit și in viața de fie
care zi, prin strădaniile sale 
de a-și îmbogăți pregătirea 
poliiicâ și profesională, acesta 
să merite pe deplin titlul de 
membru al partidului. Apoi, și 
după primirea acestui titlu, 
ol rămîne în continuare în a- 
tenția, în grija comunistului 
cu vechime. Sarcina de partid 
încredințată celui primit in or
ganizație este o adevărată 
școală pentru tinerii comuniști. 
Completarea studiilor, ridica
rea pregătirii profesionale, a- 
bonarea la presa locală sau 
centrală, activitatea in organi
zațiile dc masă, sprijinirea 
noilor angajați spre a se inte
gra cit mai repede în exigen
țele colectivului minier, în 
disciplina căminului muncito
resc — sînt doar cîteva din 
sarcinile ce se încredințează 
tinerilor membri de partid, 
prin care se urmărește matu
rizarea lor.

Rezultatele întăririi rînduri- 
lor organizației de partid se 
resimt nemijlocit în viața sec
torului, în abataje, prin creș
terea puterii de inriurire a 
comuniștilor asupra formațiilor 
de lucru, prin întărirea spi
ritului de ordine și disciplină, 
a răspunderii față de folosi
rea timpului de lucru, a uti
lajelor. materialelor și energi
ei, față de realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan. Sint do
menii în care colectivul sec
torului se afirmă cu prisosin
ță.

D. STEJARU

măcar în glumă...
Mai întotdeauna glumele 

bune „prind". Sînt, adică, re
ceptate rapid și savurate. Ce
le „slabe". însă... Să ne reie-.. 
rim la o „glumă"... comercia
lă și foarte recentă... Pe ușa 
magazinului „Degetarui" (u- 
nitatea nr. 9), de pe artera 
principală a Petroșaniului, 
miercuri (27 II), în jurul orei 11, 
alături de orar, a apărut un a- 
fiș. Scris de o mină ioarte si
gură. Ce anunfa acest mic a- 
liș pe toii cumpărătorii care 
se opreau in fata intrării — 
la început nedumeriți, apoi 
intrigați și in final... surîză- 
fori — cu intenția firească de 
a pătrunde înăuntru? Nici mai

mult nici mai puțin decit: „ÎN
CHIS PENTRU CURĂȚENIE". 
Da, pentru curățeniei Dacă 

.. responsabil ui. unit ații. vânză
toarele de aici au avut 
miercuri chei să facă, în ma
gazin, curățenie generală 
atunci trebuia să închidă 
nas ușa cumpărătorilor, 
determine cum s-ar zice 
iacă întoarsă caleal Așa,
de la sine putere, ignorlnd le
gile elementare ale comerțu
lui! Ce se inlimpla dincolo de 
ușă? Fără nici o grabă, se 
manevrau de către două vin- 
zătoare, pachete de colo-colo... 
Atit. Nimic mai mult. Gluma, 

categoric, n-a „prins". Dimpo-

în 
să-i 

să 
cu

trivă, a fost dezagreabilă. Si 
pe virtualii cumpărători nu 
i-am văzut, in nici un caz, ple- 

. cînd din Jala ușii ^baricada
te" cu fe(e radioase...

Nu mai insistăm. O Între
bare doar mai avem, pe adre
sa conducerii I.C.S. Mărfuri 
industriale: ce-ar fi, tovarășe 
director, să ni se propună — 
prin șefii de unită' i din re tea 
— „glume" ceva mai reușite. 
Si vedeți, ce faceți cu cei ce 
consideră că pol, după bunul 
lor plac, să ne închidă ușa In 
nas, să se joace cu timpul 
nostru atit de prețios1.... Aș
teptăm !

V. T.

„Variațiuni“ pe aceeași temă
Dc utilajele părăsite jn di

verse puncte ale „suprafeței11 
minei Dilja ne-am mai ocu
pat, prin diverse texte și 
cb’nr fotografii. E vorba.

deci, de o revenire pe ace
eași temă, insă, bineînțeles, 
despre un alt utilaj. Părțile 
componente ale troliului e- 
lectric, inclusiv motorul, pe

fotografie 
deal, sub

tare le vedeți in 
se află undeva, pe 
cerul liber, în bătaia vîntu- 
lui și a ploii și nu de o... lu- 
nă-două. Pină cînd ?

(Urmare din pag. 1)

• ERODINA GRITO, Lupeni : Ne-am 
interesat la Spitalul unificat Lupeni. De
ficiențele semnalate de dumneavoastră, ni 
s-a spus, nu sînt reale.

Fruntașii

Brigada, școală a omeniei
(Urmare din pag. 1)

• GABRIEL CRISTESCU, Lupeni: Era 
necesar — considerăm — să aduceți cîle- 
va amănunte în plus (dacă erați in pose
sia acestora), cele comunicate nefiind alt
ceva decit niște așa-zise „lucruri comune11, 
pe caro în zadar le mai transmiteți oa
menilor, cititorilor ziarului, cînd aceștia 
deja le știu, le-au aflat.

ANONIMA, Boțoni — Petroșani : 
Mulțumiri pentru aprecierile la adresa 
ziarului. Nu ne putem ocupa de „cazul11 
propus de dumneavoastră, din mai mul
te motive, principalul fiind acela că... nu 
dăm importanță denigrărilor „la persoa
nă”. semnate de un anonim.

• ANONIMA, Uricani : Rețineți indi
cația (răspunsul) dată semenului dum
neavoastră din Petroșani. Obișnuiți-vă să 
semnați scrisorile, reclamațiile.

> GH. BOZU și GIL DROANCA — 
Petroșani : Fără îndoială, aveți dreptate.

pe minerii șefi de schimb 
mil Luca și Ovidiu Popa, 
jutorbl miner Ursan Vasile, 
pe Niță Vasilică, Bălan Vasi
le, Iosif Gali, pe combainerul 
Nicolae Coșoveanu. Ei l-au 
făcut pe tînărul Gheorghe Ba
niță să îndrăgească brigada. 
Cu anii va deveni și el mi-

E-
a-

Sursă inepuizabilă de economii

IM/

Și în această iarnă s-a 
precedentele : am simțit 
tinoarelor...

ner cu experiență șl-șl va a- 
duce aminte că ortacii din 
brigada lui Milea l-au învățat 
să cunoască la lumina lămpii 
de miner fafa și puterea 
men iei.

Cei 17 ani de muncă în sub
teran au lăcut din brigadierul 
Dumitru Milea un comunist 
conștient, iar din brigada lui 
o școală a omeniei.

o-

reducerea
consumurilor specifice de carburanți

(Urmare din pag. 1)

prin recondiționare, piese a 
căror valoare se ridică la pes
te 23 000 lei.

Preocupările, al căror înce
put a fost marcat în 1973. sînt 
și mai consistente în acest an. 
In primele două luni am reu
șit să ne încadrăm in consu
murile specifice de combusti
bil și energie electrică. Drept 
urmare a unor măsuri ce au 
fost aplicate, am obținut o e- 
conomie de 3 500 litri benzină,
1 740 litri motorină și peste
2 800 kWh energie electrică 
față de consumurile îmbună
tățite planificate. Bunăoară, 
numai prin înlocuirea arderii 
motorinei cu păcură la centra
la termică s-a realizat o eco
nomie la prețul de cost de 
2 500 lei.

La rezultatele unității o 
contribuție de seamă și-au a- 
dus maiștrii Ilie Pomană, Iro- 
nim Vasiu, Nicolae Lungu, 
mecanicii Rovin Crișan, Octa
vian Spaimoc. Dumitru Gavri- 
lă, loan Busuioc, Gheorghe 
Petrișor, precum și conducâto-

rii auto Alexandru Buțu, Ma
rin Stuparu, Mihail Lentz, Ma
rin Ungurcanu, Petre Soinea- 
nu. paul Borea, Costică Bălan, 
Nicolae Sandu și alții.

Deși în activitatea economi
că demarajul cu care am por
nit în acest an confirmă reale 
posibilități de a ne realiza in
tegral sarcinile de plan, in 
preocupările noastre stă în 
continuare acțiunea de gospo
dărire chibzuită a carburanți
lor și energiei electrice, In a- 
ceastă direcție rezervele valo- 
rificabile nu sînt încă total e- 
puizate așa că ne vom îndrep
ta și în continuare atenția 
spre rezolvarea acelor proble
me care să conducă la obține
rea unor realizări superioare 
celor raportate pînă acum. Un 
nou program de măsuri elabo
rat, și njai cuprinzător decît 
cel precedent ne stă în aten
ție pentru a fi transpus în 
viață. Unele din măsurile pre
conizate în cuprinsul acestui 
program sînt de interes major: 
optimizarea transporturilor 
prin reducerea curselor în 
gol, concentrarea mijloacelor 
auto pe puncte de lucru și ur

Schimb de experiență I

mărirea decadală a consumu
rilor de benzină și motorină; 
modificarea focarului la cen
trala termică prin înlocuirea 
combustibilului lichid cu com
bustibil solid (cărbuni)^ pune
rea in funcțiune, la toate ma- 
șinile-unelte a iluminatului 
fix de protecție de 24 volți; 
pentru reducerea consumului 
marc de energie electrică la 
transformatoarele pentru su
dură Se vor instrui toți sudo
rii privind modul de folosire 
a acestora: în vederea reduce
rii consumului dc metal la a- 
teliercle de confecții metali
ce și de instalații Se vor ur
mări consumurile specifice pe 
fiecare comandă în parte, îm- 
bunătățindu-se actualul sistem 
de trasare și prelucrare.

Sub îndrumarea permanen
tă a organizației de partid, in 
secție se desfășoară o susținu
tă muncă politică pentru întă
rirea responsabilității fiecărui 
salariat față de exigențele 
creșterii eficienței economice 
a activității. Succesele obținu
te de colectivul S.U.T. Iscroni 
pină in prezent sînt chezășia 
unor rezultate viitoare tot mai 
bogate în reducerea cheltuie
lilor de producție.

(Urmare din pag. 1)

ganizarea curentă și de 
perspectivă a activității 
cultural-educative, car
tea la locul de muncă, 
brigada artistică de agi
tație au fost temele prin
cipale ale dezbaterilor 
și intervențiilor din 
timpul zilei de ieri. Au

mai prezentat momente 
ilustrative brigăzile ar
tistice de agitație a Ca
sei de cultură din Petro
șani și a clubului muri- 
citoresc din Aninoasa.

Schimbul de experi
ență continuă astăzi la 
casele de cultură din 
Petroșani, Uricani și la 
Exploatarea minieră U- 
ricani.

întîmplat ca și in 
acut lipsa pa-

Un colectiv de specialiști în 
construcții, din Cluj și Bucu
rești, a finalizat studiile asu
pra „planșeelor liftate”. Nou
tatea acestei tehnologii de ri
dicare a clădirilor cu etaje 
multe, tip „turn" și ..lamă”, 
constă in turnarea, la fața lo
cului. a tuturor dalelor sau 
planșeelor despărțitoare de ni
vele și așezării lor, prin*„lif- 
tare”, pe stîlpii de rezistență. 
Durata medie de execuție a li
nei clădiri se va reduce cu 
circa o lună de zile, iar prețul 
de cost al lucrărilor va scădea 
cu doi lei la fiecare metru pa
trat construit. Primul bloc, 
după noua tehnologie, va fi 
ridicat în cartierul clujan Mă- 
năștur.

! ★

La cea mâi nouă unitate in
dustrială a județului Buzău, 
întreprinderea de utilaj tera- 
sier, s-a trecut la realizarea 
ruloului compactor de 12 to
ne și a celui vibrator de 6 și 8 
tone — fabricate pentru pri
ma dată în țară, după proiec
te originale. O altă unitate bu- 
zoiană — întreprinderea me
canică de utilaj tehnologic — 
a înscris în nomenclatorul 
sortimentelor, vase de propan 
de mare capacitate, capete de

Mica 
publicitate
PIERDUT permis de in

trare în bancă pe numele 
Velea Elena, eliberată de 
B.N. Petroșani. II declar nul.

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Galiș 
Traian, eliberată de E.M. 
Petrila. O declar nulă.

iși „apară" 
titlul

mon tarea actualelor instala
ții din matunație, în noua 
hală ; vom pune la dispo
ziția executanților forța de 
muncă calificată și specia
liști, pentru lucrările de in
stalații, montaj și punere 
in funcțiune, după necesi
tăți. în afara orelor de ser- 
vifriu.

— Ce se v.t face în dome
niul gospodăririi raționale a 
combustibililor, carburanți
lor și energiei termice șl e- 
lectrice, pentru încadrarea 
în normele de consum îm
bunătățite ?

— în primul rind, vom ur
mări realizarea tuturor mă
surilor stabilite la apariția 
Decretului 620/1973 ; ne vom 
strădui să găsim rezervp 
noi, care să contribuie la 
îmbunătățirea consumurilor 
de combustibili și energic. 
Și în alte domenii, ca, al 
calificării și perfecționării 
cadrelor, respectării norme
lor de protecție a muncii și 
P.C.I (aici ne-am angajat 
dc a nu avea, în cursul anu
lui 1974 nici un accident țn 
muncă sau îmbolnăvire pro
fesională). gospodăririi și 
înfrumusețării sectoarelor 
noastre de activitate. nSrvom 
strădui să fim la înălțimea 
angajamentelor asumate. Co
lectivul nostru nu-și va pre
cupeți eforturile pentru a 
întîmpina cel de al XI-lca 
Congres al partidului și a- 
niversarea celor trei dece
nii de la eliberarea patriei 
cu rezultate pe măsura înal
tului titlu cîștigat.

distribuție, schimbătoare de 
căldură, reactoare, compensa
tori lenticulari din oțeluri 
carbon, aliate și inoxidabile, 
produse care și-au găsit o lar
gă întrebuințare in combina
tele chimice și petrochimice 
din țară.

★

La întreprinderea „Textila" 
din Pitești au fost introduse 
in fabricație 20 noi tipuri 
țesături pentru costume 
cămăși.

Noile articole, realizate 
peste 80 de poziții coloristice. 
in marea lor majoritate fabri
cate din poliesteri și celofibră 
de producție românească, se 
caracterizează prin finisaje 
superioare, sînt neșifonabile, 
nu se deforrneSzAHa spălat, 
iar culorile lor s-au dovedit a 
fi foarte rezistente la acțiunea 
detergenților și razelor soiare.

de
Și

în

(Agcrpres)

Cooperativa 
„Deservirea11

Lupeni

ANGAJEAZĂ
Inspector principal 
personal învățămînt

Informații suplimentare 
se pot obține zilnic de la 
serviciul personal al coope
rativei, str. 23 August nr.9 
Lupeni, telefon 112.

PRINTRE ^'PESTE 
VAGONETE DĂ LOC

Depășirile neregulamentare — pericol grav pentru circulație //

Prin depășire se ințelege ma
nevra pe care o efectuează un 
vehicul pentru a trece înain
tea altui vehicul care circulă 
sau staționează pe aceeași d - 
recție de mers. Executarea ma
nevrei de depășire presupune 
din partea conducătorului au
to, respectarea strictă a unor 
reguli atît înainte cit și după 
efectuarea ei. Cel care urmea
ză să execute depășirea tre
buie să se asigure că locul 
și traficul rutier ii permite 
acest lucru, fără a crea un 
pericol pentru alte vehicule 
care vin din urma sa ori djn 
sens opus. Deși cunosc riscu
rile la care se expun, unii 
conducători auto se angajea
ză in depășiri neregulamen
tare, fără să țină seama dacă 
cel ce urmează a fi depășit 
a creat condițiile pentru de
pășire, cum ar fi : să nu mă
rească viteza de mers după 
ce a fost avertizat că urmea
ză să fie depășit : să se an
gajeze cit mai aproape de 
marginea din dreapta a dru
mului. Din cauza executării 
în condiții neregulamentare a 
manevrei de depășire în ul
tima perioadă, mai mulți con
ducători auto din municipiul

nostru, au produs evenimente 
rutiere, unele soldate cu pa
gube. Iată cîleva din aceste 
evenimente. în ziua de 12 fe
bruarie 1974 orele 14, con
ducătorul auto Mihail Katona 
din Petroșani, aflîndu-se la 
volanul mașinii 1 HD 6520.

stantin Spineanu. conducînd 
mașina 31 B 9894 proprieta
tea I.L.H.S. Denuțoni. la ie
șire din Aeroport, s-a anga
jat în depășirea unui număr 
de 3 autovehicule. în timp 
ce din sens opus circula un 
alt autovehicul. Atent și in-

timp de conducătorul auto
vehiculului ce circula In mod 
corect a evitat producerea li
nei tamponări.

împotriva celor care au în
călcat regulamentul de circu
lație au fost luate măsuri de 
sancționare și suspendare a

Aspecte asupra cărora conducătorii auto
trebuie să mediteze cu responsabilitate

proprietatea Centralei cărbu
nelui Petroșani, s-a angajat 
in depășirea autovitanjerei 31 
HD 3038 în apropiere de 
I.T.A. Livezeni în timp ce din 
sens opus circula un vehicul 
cu tracțiune animală. Pentru 
a evita tamponarea frontală 
și deosebit de gravă a acestui 
vehicul, șoferul Mihail Kato
na a virat mult dreapta și a 
lovit autovehiculul depășit, 
provocînd ușoare avarii am
belor autovehicule. Un alt e- 
xemplu. în ziua de 1 februarie 
a.c., orele 13, șoferul Con-

spirat, conducătorul autovehi
culului ce circula din sen6 
opus a oprit pe dreapta mult 
retras, evitînd accidentul. Un 
alt caz, care putea fi deose
bit de grav, ni l-a oferit con
ducătorul auto Iulică Miroiu 
de pe mașina 31 HD 606, pro- 
firietatea U.F.E.T. Petroșani.
n ziua de 7 februarie a.c. 

și acesta s-a angajat în de
pășirea unui autovehicul în 
timp ce din sens opus venea 
un alt autovehicul. Din feri
cire, oprirea executată la

permiselor pe timp de o lună.
Pentru evitarea unor astfel 

de încălcări și pentru asigura
rea securității circulației pe 
drumurile publice, reamintim 
conducătorilor auto locurile 
unde depășirea este interzisă. 
Acestea sînt : intersecțiile cu 
circulație nedirijată ; In apro
pierea vîrfurilor de pantă cînd 
vizibilitatea este redusă sub 
50 rn ; curbele în care vizibi
litatea este redusă sub 50 m : 
trecerile pentru pietoni sem
nalizate cu indicatoare sau

marcaje : trecerile de nivel 
peste calea ferată și la mai 
puțin de 50 m de acestea ; ori
ce alte locuri unde vizibilitatea 
este redusă sub 50 m ; în si
tuația cînd din sens opus se 
apropie un alt vehicul și cînd 
pentru realizarea depășirii ar 
fi necesară trecerea peste axa 
care desparte cele două sen
suri de circulație ale drumu
lui ; în zona de acțiune a in
dicatoarelor ..depășirea vehi
culelor interzisă', cu excepția 
motoretelor, bicicletelor cu 
motor și motocicletelor fără 
ataș ; pe poduri (prin excep
ție vehiculele cu tracțiune a- 
nimală, motocicletele fără a- 
taș și bicicletele pot fi de
pășite pe podurile metalice, 
de beton sau zidărie de piatră 
care au o lungime de peste 20 
in și lățimea de cel puțin 7 m); 
în situația cînd vehiculul ce 
urmează să fie depășit este 
angajat în depășirea altui ve
hicul oprit sau în mers, dacă 
prin această manevră se tre
ce peste axa care desparte ce
le două sensuri de circulație 
ale drumului.

Maior Constantin ȚIU 
miliția municipiului Petroșani

A ACCIDENTE
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA LIBERIA
(Urmare din pag. 1)

nava prezidențialj aterizează 
la Monrovia, la 17.30, ora lo
cală. 19.30 ora Bucureștiulir.

Auspicii din cele mai favo
rabile și-au pus amprenta, 
din primele clipe ale sosirii 
șefului statului român, asupri 
climatului vizitei.

în ambianța specifică mari
lor evenimente, pe aeroportul 
internațional Robertsfield — 
nume ce evocă pc primul pre
ședinte al Liberiei — sînt pre- 
renți membrii guvernului li
berian, alte personalități ale 
vieții politice, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Mon
rovia.

Tovarășei Elena Ceaușescu i 
se oferă, în semn do ales oma
giu, un splendid buchet de 
trandafiri roșii.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România prezintă șefului sta
tului liberian și soției sale per
soanele oficiale care il înso
țesc.

Cei doi șefi de stat iau a- 
poi loc pe podiumul de onoare. 
Răsună acordurile solemne ale 
imnurilor de stat ale celor 
două țâri, in timp ce se trag 
21 salve de artilerie. Caracte
rul solemn al ceremoniei este 
întregit de aspectul festiv al 
aeroportului, dominat de por
tretele celor doi președinți, ale

Banchet oierii in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele Liberiei

Banchetul oferit, duminică 
seara. în onoarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu de 
președintele William Tolbert-jr 
și doamna Victoria Tolbert a 
reunit, la Palatul prezidențial 
„Executive Mansion". înalte 
personalități ale vieții politi
ce. economice, științifice și 
culturale liberiene. In marele 
salon al palatului, într-un ca
dru solemn, vin să prezinte, 
cu acest prilej, solilor poporu
lui român omagiul lor. să ex

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
William Tolbert-jr.

Stimate domnule președinte 
și doamnă Tolbert,

Stimate domnule vicepre
ședinte.

Stimate domnule președinte 
al Camerei Reprezentanților.

Domnule președinte interi
mar al Curții Supreme.

Domnule președinte interi
mar al Senatului.

Domnilor membri ai guver
nului.

Excelențe,
Doamnelor și domnilor.

Aș dori încă o dată să ex
prim mulțumirile noastre pen
tru ospitalitatea cu care am 
fost intimpinați pc pămîntul 
Liberiei prietene.

Vizita pe care o facem as
tăzi in frumoasa dumneavoas
tră țară, la invitația amabilă 
pe care ne-ați adresat-o, con
stituie o expresie a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre popoarele noastre. (APLaU. 
ZE).

într-adevăr, în 1972, o dele
gație reprezentativă a dumnea
voastră, a guvernului liberian, 
a vizitat România și s-au sta
bilit o serie de domenii de co
laborare între țările noastre. 
Fără îndoială că. in cursul vi
zitei din aceste zile, vom iden
tifica noi domenii de colabo
rare și sînt convins, ca și dum
neavoastră, domnule președin
te, că vom pune bazele unei 
colaborări trainice în avan
tajul popoarelor noastre, ca
re să permită să obținem suc
cese tot mai mari pe calea 
dezvoltării lor economico-so- 
ciale independente. (APLAU
ZE).

România a cunoscut ea în
săși multă vreme dominația 
străină ; in acest an sărbăto
rim 30 de ani de cînd poporul 
român a pășit pe calea dez
voltării sale independente, 
făurindu-și o viață nouă, orîn- 
duirea în care poporul este pe 
deplin stăpîn pe destinele sa
le — orînduirea socialistă. 
(APLAUZE).

Eram o țară agrară, slab 
dezvoltată. Astăzi. România a 
devenit o țară industrială, cu 
o dezvoltare în ritm înalt. 
Spre exemplu, produceam, in 
1948, 280 mii tone de oțel. în 
acest an. vom produce aproa
pe 9 milioane tone. (APLAU
ZE).

Tocmai ca rezultat al dez
voltării industriei, agricultu
rii, științei, culturii, a fost 
posibilă și ridicarea nivelului 
de viață ai poporului, ceea ce 
a făcut ca toți locuitorii patri
ei mele să sprijine pe deplin 
politica internă și externă, fi
ind convinși că ea corespun
de întru totul năzuințelor sa
le. Știm, deci, din experiență 
proprie, că, atunci cînd un 
popor dorește să obțină o dez
voltare economico-socială in
dependentă. trebuie să-și u- 
nească toate forțele și să fa
că totul pentru a fi pe deplin 
stăpîn pe bogățiile naționale, 
pe destinele sale. (APLAUZE).

Trăim o epocă in plină 
transformare socială și națio
nală ; toate aceste schimbări 
care se produc in lume merg 
în direcția lichidării vechilor 
stări de lucruri, a politicii 
de dominație și dictat, a co
lonialismului și neocolonialis-

Sosirea la
tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Victoria Tolbert, de 
drapelele de stat ale Româ
niei și Liberiei.

în continuarea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
însoțit de șeful statului liberi
an. trece în revistă compania 
de onoare, alcătuită^ din deta
șamente alo gărzii naționale li- 
bericne in ținută de paradă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se oprește pentru cîteva clipe, 
salutînd drapelul Republicii 
Liberia. Cei doi președinți pri
mesc defilarea gărzii.

Sînt prezentate președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu înaltele ofi
cialități liberiene : vicepre
ședintele republicii. James 
Greene, președintele Camerei 
Reprezentanților. Richard A. 
Henries, președintele Senatu
lui. Frank E. Tolbert, minis
trul do externe. Cecil C. Den
nis. alți membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

Oaspeții români sînt invitați 
apoi de gazde în salonul de 
onoare al aeroportului, unde 
cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Victoria Tolbert se întrețin 
cordial cîteva minute.

In acest moment — a decla
rat președintele Liberiei. W. 
Tolbcrt-jr. doresc să vă spun, 
în numele poporului Liberiei, 
in numele guvernului liberian, 

prime direct sentimentele de 
deosebită satisfacție și bucurie 
de a-i putea saluta pe pămîn- 
tul Liberiei: vicepreședintele 
Republicii. James Greene, pre
ședintele Camerei Reprezen
tanților. Richard A. Henries, 
președintele interimar al 
Curții Supreme, George Hen- 
rief. președintele interimar al 
Senatului. Frank E. Tolbert, 
ministrul de externe. Ce
cil C. Dennis, ministrul 
finanțelor. Steven Tolbert, 
ministrul justiției. Clarence 

mului. Pentru a putea ca, în
tr-adevăr, să punem bazele u- 
nei lunii mai drepte și mai 
bune, trebuie să lichidăm .cu 
desăvârșire dominația coloni
ală : iată de ce România spri
jină activ luptele popoarelor 
din Angola, Mozambic, Guine- 
ea-Bissau, și chiar acum două 
zile am semnat, la București, 
împreună cu președintele Miș
cării Populare pentru Elibera
rea Angolei, o declarație le
gată de intensificarea luptei 
de eliberare. (APLAUZE).

în lume s-au obținut succe
se pe calea destinderii : s-au 
soluționat un șir de probleme, 
dar trebuie să spunem că a- 
vcm încă multe de făcut pen
tru a vorbi de triumful destin
derii, de crearea condițiilor 
pentru ca popoarele să se poa
tă dezvolta corespunzător vo
inței lor, fără nici un pericol 
de agresiune sau de amestec 
din afară in treburile lor in
terne.

Trăind in Europa, fără în
doială că România acordă o 
mare atenție securității pe con
tinentul european. Sperăm că 
se vor încheia cu succes lu
crările Conferinței pentru 
securitatea europeană, ceea ce 
va constitui un eveniment de 
importanță istorică, nu numai 
pentru continentul nostru, dar 
pentru întreaga lume, pentru 
politica de colaborare și de 
pace intre toate națiunile lu
mii.

La fel ca și alte popoare, 
este preocupat și poporul ro
mân de conflictul și situația 
gravă din Orientul Mijlociu. 
Ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm cu fermitate pentru o 
pace dreaptă, trainică în O- 
rientul Mijlociu, bazată pe re
zoluțiile Consiliului de Secu
ritate, ceea ce presupune re
tragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, crearea 
condițiilor pentru asigurarea 
dreptului la organizarea de si
ne stătătoare a poporului pa
lestinian, garantarea integrită
ții și suveranității tuturor sta
telor din această zonă. Este 
în interesul tuturor popoare
lor lumii să facă totul pentru 
a se ajunge cît mai iute la o 
pace dreaptă și trainică în O- 
rientul Mijlociu.

Sînt încă multe probleme 
care preocupă omenirea ; solu
ționarea lor presupune o par
ticipare activă a tuturor nați
unilor, cu drepturi egale. Și 
fără nici o îndoială, că trebuie 
să se acorde mai multă aten- 
țif creării condițiilor ca țările 
mici și mijlocii să poată să 
participe activ la viața interna
țională. la soluționarea proble
melor care frămîntă omenirea. 
Una din problemele grave care 
preocupă astăzi omenirea este 
aceea a subdezvoltării. Este 
necesar să se depună eforturi 
pentru a se asigura condițiile 
corespunzătoare dezvoltării 
mai rapide a țărilor slab dez
voltate, de aceasta depinzînd, 
pînă la urmă, crearea unei 
lumi mai drepte șl mai bune, 
in care fiecare națiune să se 
poată bucura de binefacerile 
civilizației internaționale. (A- 
PLAUZE).

In acest an se cheltuiesc 
peste 200 miliarde dolari pen
tru înarmare ; dacă o parte

Monrovia
al familiei melc și al meu per
sonal, cît de bucuroși sîntem 
că dumneavoastră și doamna 
Ceaușescu. răspunzind invitați
ei noastre, ați putut vizita Li
beria. Din momentul în care 
am auzit plăcuta veste câ ați 
acceptat invitația, v-am aștep
tat pe dumneavoastră și pe 
doamna Ceaușescu cu multă, 
multă plăcere. Bine ați venit 
la noi !

Mulțumind. președintele 
Nicolae Ceaușescu a declarat : 
Sînt bucuros că pot să fac a- 
ceastă vizită în Liberia, să cu
nosc cîte ceva din viața și din 
munca poporului liberian și, în 
special, să mă întilnesc cu 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte.

Este pentru noi o deosebită 
satisfacție și bucurie că ne a- 
flăm în Liberia, în patria dum
neavoastră. Sper că vom găsi 
căj pentru o bună dezvoltare 
în continuare, a colaborării în
tre țările noastre. La aceste 
cuvinte, președintele Tolbert 
a remarcat : „Sînt sigur că le 
vom găsi".

Vă adresez dumneavoastră și 
poporului liberian — a spus, 
în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu — salutul 
prietenesc al poporului nostru 
și al meu personal.

împreună, cei doi șefi de 
stat ies în fața clădirii aerogă

Simpson, ministrul comunica
țiilor, McKinley Deshield, 
ministrul apărării. Allan Wil
liams, ministrul dezvoltării și 
reconstrucției, Jonathan Go
odridge, ministrul lucrărilor 
publice, Gabriel Tucker, mi
nistrul agriculturii. James 
Philips, ministrul sănătății și 
asigurărilor sociale, Oliver 
Bright, ministrul comerțului, 
industriei și transportului, 
William C. Dennis, ministrul 
informațiilor, culturii și tu
rismului, Ben Page, ministrul 

din aceștia s-ar aloca pentru 
ajutorarea țărilor in curs de 
dezvoltare. s-ar obține succese 
îpșrte mari pe calea lichidării 
decalajului de astăzi. (APLAU
ZE). Iată de ce problema dezar
mării, opririi cursei înarmări
lor și, în primul rind, a înar
mărilor nucleare, este o ne
cesitate pentru pace, pentru 
viața omenirii, pentru însuși 
viitorul omenirii. (APLAUZE).

în soluționarea acestora — 
și a altor probleme care preo
cupă omenirea — este necesar 
ca Organizația Națiunilor Uni
te și alte organisme interna
ționale să aibă un rol tot mai 
activ și, în cadrul ci, țările 
mici și mijlocii să poată par
ticipa activ la soluționarea 
tuturor problemelor.

Trebuie să pornim de la rea
litățile lumii în care trăim, de 
Ia existența țărilor cu orindu- 
iri sociale diferite ; tocmai de 
aici pornește România cînd 
dezvoltă relațiile cu toate sta
tele, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Trebuie să por
nim de la necesitatea respec
tării dreptului fiecărui popor 
de a-și alege orînduirea, de 
a-și organiza viața așa cum o 
dorește, fără nici un amestec 
din partea nimănui. (APLAU
ZE).

La baza tuturor acestor re
lații, România așează princi
piile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței, 
suveranității, neamestecul în 
treburile interne, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu 
forța. Mai presus de toate, 
trebuie să facem totul ca po
poarele să-și unească efortu
rile pentru a asigura triumful 
noii politici de colaborare în
tre toate națiunile lumii. Stă 
în mina popoarelor unite să 
asigure un curs nou în făuri
rea unei lumi mai drepte și 
mai bune. (APLAUZE).

Domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor.
Aș dori să subliniez încă o 

dată dorința noastră, dorința 
poporului român de a dezvolta 
cu poporul liberian o largă 
colaborare în toate domeniile 
de activitate. Sper ca, în ace
lași timp, popoarele noastre, 
reprezentanții țărilor noastre 
să conlucreze activ și pe plan 
internațional, în înfăptuirea 
noilor principii 4n relațiile 
dintre state. Să facem în așa 
fel ca relațiile dintre po
poarele noastre să consti
tuie un exemplu de felul 
în care pot colabora două țări 
cu orînduiri sociale diferite, 
animate însă de respect reci
proc, de dorința de a colabora 
în dezvoltarea lor economico- 
socială independentă. (APLAU
ZE). Să acționăm și pe plan 
internațional pentru a ne a- 
duce contribuția noastră mo
destă, dar o contribuție acti
vă, la pace și colaborare între 
toate popoarele lumii. (APLA
UZE).

rog să ridicăm acest pa
har pentru prosperitatea și 
bunăstarea poporului liberian !

Pentru președintele Liberiei 
și pentru doamna Tolbert !

Pentru colaborare și pace în
tre toate popoarele lumii!

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor. (APLAUZE). 

rii. Aici, numeroși locuitori ai 
capitalei intimpină pc pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu 
tradiționalele tamtamuri. cu 
cîntcce și dansuri, cu exube
ranța și voioșia unui popor 
bucuros de a avea ca oaspeți 
pe solii națiunii noastre.

De la intrarea în capitală și 
pînă la ..Executive Mansion", 
reședința prezidențială, dc-a 
lungul bulevardelor se văd ste- 
gulețe ale celor două țâri, por
trete ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, pancarte cu urări 
de bun sosit. Populația salută 
cu multă prietenie pe oaspeți, 
agitînd. potrivit unui obicei al 
locului, frunze lato de palmi
eri.

La intrarea în reședință se 
află aliniată o gardă de onoa
re. Cei doi președinți se o- 
presc. cîteva minute, pc terasa 
de la capătul monumentalei 
scări de la intrare, unde pri
mesc onorurile militare.

Președintele Liberiei și soția 
sa invită pe șeful statului ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și pc tovarășa Elena 
Ceaușescu în marele salon al 
palatului, unde se află reuniți, 
pentru a saluta pe solii popo
rului român, președinții Sena
tului și Camerei Reprezentan
ților, membrii guvernului și ai 
parlamentului.

economici și planificării. Da
vid Neal, alte persoane oficia
le.

Sînt prezenți, de asemenea 
șefii misiunilor diplomatice.

împreună cu președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovară
șa Elena Ceaușescu, participă 
la banchet Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al

Onorați oaspeți și buni prie
teni,

Dqmnule președinte al Con
siliului de Stat.si

Doamnă Ceaușescu,
Domnule vicepreședinte și 

doamnă Greene,
Domnule președinte al Ca

merei Reprezentanților și 
doamnă Henries,

Domnule președinte interi
mar al Curții Supreme,

Domnule președinte interi
mar al Senatului și doamnă 
Tolbert,

Domnilor miniștri,
Excelențe,
Distinse doamne și domni,

Sîntem profund mulțumiți că 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, ne faceți această vi
zită prietenească și oficială, 
in acest moment, ca răspuns 
la invitația noastră. Privim a- 
ceastă vizită ca pe o manifes
tare a legăturilor cordiale și 
prietenești care s-au dezvoltat 
într-un mod atît de fericit în
tre celc două țări și popoare 
ale noastre.

Prin prezența dumneavoas
tră aici, ca primul șef de stat 
al frumoasei dumneavoastră 
țări care vizitează țara mea, 
a fost deschis un nou capitol 
al relațiilor româno-liberiene. 
Drept urmare, convingerea 
noastră fermă este că pri
lejul pe care ea îl ofe
ră pentru un schimb de 
opinif între noi va duce la 
o cooperare mai rodnică și re
ciproc avantajoasă intre cele 
două țări ale noastre. Această 
întîlnire va afecta pozitiv nu 
numai cursul relațiilor dintre 
țările noastre, dar va servi, 
poate, și ca o verigă semnifi
cativă în lanțul relațiilor in
ternaționale.

Este o linie politică funda
mentală a guvernului nostru 
să întindem mina prieteniei 
oricărei națiuni care, indiferent 
de forma sau sistemul său de 
guvernare, dorește să accepte 
prietenia noastră, pe baza res
pectului reciproc, egalității și 
neamestecului în treburile in
terne. în consecință, stabili
rea de către noi a unor relații 
mai strînse cu țara dumnea
voastră progresistă nu este ne
concordantă cu această poli
tică -și avem toate motivele 
să credem că popoarele noas
tre vor găsi aceste relații ca 
fiind nu numai caracterizate 
de înțelegere reciprocă și 
bunăvoință, ci și deosebit de 
fructuoase și satisfăcătoare.

Tocmai pentru acest motiv, 
prin urmare, cele două națiuni 
ale noastre se opun colonialis
mului, neocolonialismului, ra
sismului, dominației străine, 
asupririi și oprimării. Noi a- 
vem convingerea că toate po
poarele au dreptul inalienabil 
la autodeterminare, demnitate 
umană și independență.

Rolul demn de elogii pe ca
re dumneavoastră, domnule 
președinte, și guvernul dum
neavoastră continuați să-1 ju- 
cați în slujba acestei mărețe 
cauze este bine cunoscut și 
profund apreciat de guvernul 
și poporul Liberiei. Poziția

Convorbiri oficiale
In cursul dimineții de luni, 

4 martie, au avut loc convor
biri oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Libe
ria. William Tolbert-jr.

întrevederea dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele William Tolbert- 
jr. a continuat, apoi, în pre
zența persoanelor oficiale care 
îl însoțesc pe șeful statului 
român in vizita sa oficială și a 
membrilor guvernului liberian.

In acest cadru, la convor
birile dintre șefii de stat ai 
României și Liberiei au par
ticipat :

Din partea română — Ion 
Pățân, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior. Ștefan 
Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan și Ni
colae Doicaru, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Octavian Cărare, ambasador, 
și alte persoane oficiale ;

Din partea liberiană — Ste
ven Tolbert, ministrul finan
țelor, Cecil Dennis, ministrul 
afacerilor externe, William

Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile pun
gan și Nicolae Doicaru. consi
lieri ai președintelui Consili
ului de Stat.

înaintea banchetului, cît și 
în timpul desfășurării sale, 
marcat de o caldă atmosferă 
de prietenie, cei doi președinți 
se întrețin cu cordialitate, dis
cuția lor amicală prefațînd 
convorbirile oficiale.

Punctul culminant al aces
tei manifestări a prieteniei 

dumneavoastră curajoasă în 
favoarea păcii mondiale, des
tinderii și cooperării interna
ționale nu este lipsită de suc
ces.

In cursul ultimului și celui 
mai tragic conflict din Orien
tul Mijlociu, am fost deosebit 
de impresionați de cutezătoa- 
rea dumneavoastră inițiativă în 
cadrul eforturilor universale 
pentru realizarea unei păci 
juste și durabile în această 
regiune agitată și sfîșiată de 
neînțelegeri. Sînt fericit să re
marc că schimbul liber de co
municări, pe care l-am avut 
în acea perioadă critică, a dez
văluit o similitudine de vederi 
între noi în legătură cu rolul 
important și necesar al țărilor 
mici și mijlocii în soluționarea 
problemelor mondiale.

■în același sens, noi vă ex
primăm dumneavoastră și gu
vernului dumneavoastră înal
ta noastră apreciere pentru 
sprijinul activ pe care conti
nuați să-l acordați mișcărilor 
de eliberare din Angola, Mo
zambic, Guineea-Bissau și Na
mibia, precum și celor din A- 
frica de Sud. Este incontesta
bil că atîta vreme cît popoa
rele subjugate din Africa sînt 
lipsite de drepturile lor funda
mentale de către regimuri 
străine, pacea și securitatea 
omenirii, indivizibile, vor ră- 
mîne amenințate în mod pe
riculos.

Popoarele Africii nu vor mai 
tolera niciodată o asemenea 
situație și vor lupta fără în
cetare pînă cînd aceste flage
luri diabolice vor fi complet 
eradicate — și vă asigur, cu 
foarte mare certitudine, că 
ele vor fi eradicate.

In pofida faptului că o- 
menirea posedă resurse su
ficiente pentru a furniza 
un nivel de trai minim 
pentru toți, iar colosalele pro
grese științifice și tehnologice 
ale omului l-au dus în spa
țiul extraterestru, este profund 
tulburător și dureros să re
marcăm că vasta majoritate 
a populației lumii trăiește, în
că, în sărăcie, ignoranță și 
boli. Aceasta se datorează în 
mod direct dominației econo
mice a țărilor producătoare de 
materii prime de către țările 
puternic industrializate — o 
extindere a sistemului colo
nial de subjugare și exploa
tare.

Realitatea timpurilor moder
ne a făcut posibilă vasta ex
plorare a contactelor de la 
popor la popor și creșterea 
volumului de schimburi de la 
stat la stat. Ea a sporit, de a-, 
semenea, înțelegerea între po
poare despărțite de mii de 
kilometri și a contribuit, în
tr-o măsură însemnată, la pro
movarea păcii și securității in
ternaționale. In același timp, 
ea a stimulat și accelerat e- 
forturile de dezvoltare prin 
cooperare, Ia nivel bilateral, 
regional, multinațional și con
tinental, între țările prietene 
de pretutindeni.

Sîntem, de aceea, mulțumiți 
că, ilustrind relațiile prie

Dennis, ministrul comerțului, 
industriei și transportului, Da
vid Neal, ministrul economici 
și planificării. James Phillips, 
ministrul agriculturii, Nyema 
Jones, ministrul mmclor și 
teritoriului.

Schimbul de vederi româno- 
liberian a fost consacrat iden
tificării unor noi domenii de 
colaborare, a căilor de intensi
ficare a cooperării pe multiple 
planuri, promovării conlucră
rii între cele două țări în 
principalele probleme ale vie
ții internaționale.

In încheierea convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă, caracte
ristică relațiilor româno-libe- 
rienc, s-a convenit adoptarea 
unei declarații solemne co
mune și a unui comunicat 
comun, în care își gă
sesc expresia rezultatele 
rodnice ale vizitei șefului sta
tului român, înțelegerile con
venite de cei doi președinți, 
voința ambelor țari de a sta
tornici o colaborare de durată, 
pe baze stabile, de a contri
bui la consolidarea cursului 
pozitiv în viața internațională, 
a unei politici noi, în folosul 
cauzei păcii, înțelegerii și co
operării în lume.

româno-liberiene l-au consti
tuit toasturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președin
telui William Tolbert-jr., re
marcabile declarații-cadru ale 
dezvoltării relațiilir româno-li
beriene și conlucrării celor do
uă țări în viața internațională, 
convergența de preocupări și 
poziții ale celor două țări fi
ind salutată cu satisfacție, cu 
îndelungi aplauze de cei pre
zenți, care au urmărit cu cel 
mai viu interes cuvintările 
rostite.

tenești și cordiale care 
sînt, astăzi, în mod plăcut, 
dezvoltate între România și 
Liberia, delegația noastră la 
nivel înalt, care a vizitat țara 
dumneavoastră în septembrie 
1972, a putut să ajungă la u- 
nele înțelegeri pozitive pri
vind cooperarea industrială și 
economică între țările noastre, 
în special în industriile mini
eră, forestieră și a cauciucu
lui.

Domnule președinte rezul
tatele excelente ale Româ
niei de creștere a producti
vității de după cel de-al 
doilea război mondial au 
îmbunătățit substanțial ni
velul de trai al poporului 
său, grație conducerii dumnea
voastră dinamice și progresis
te. în timpul socialismului, 
introdus de dumneavoastră, au 
fost create condiții favorabile 
pentru deplina afirmare a na
țiunii dumneavoastră în toate 
domeniile de activitate.

Această nouă direcție nu nu
mai că a unificat și consolidat 
poporul dumneavoastră, dar a 
transformat în mod remarca
bil societatea, pînă atunci a- 
proape exclusiv agrară, într-o 
comunitate industrială în ra
pidă expansiune.

Este, de asemenea, demn de 
remarcat că, asigurînd pentru 
poporul dumneavoastră posibi
litățile de a se bucura deplin 
de dreptul său la o viață mai 
bună, mai prosperă, dumnea
voastră ați stabilit și un ca
dru întemeiat pe respectul 
dreptului poporului ca națiune 
de a-și determina el însuși na
tura și amploarea angajării 
sale in dezvoltarea cooperării 
cu alte națiuni. Acesta este un 
fapt demn de elogii și noi, cu 
siguranță, vă felicităm pen
tru această nobilă realizare și 
acest remarcabil succes.

Prin urmare, în contextul 
politicii dumneavoastră clar 
exprimate și constante de a, 
trata cu alte țări, pe baza e- 
galității și respectulufi reci
proc, noi avem toată siguran
ța că înțelegerea la care am a- 
juns se va dovedi deosebit de 
binefăcătoare și avantajoasă 
pentru țările și popoarele 
noastre.

Noi, în Liberia, acordăm o 
importanță primordială princi
piului de a ne baza pe noi în
șine pentru asigurarea nevoi
lor proprii la toate nivelurile 
și, în această perspectivă, noi 
cultivăm, din toată inima, pri
etenia internațională și promo
văm cooperarea economică.

Permiteți-mi încă o dată, 
domnule președinte, ca, în nu
mele poporului și guvernului 
Liberiei, să salut prezența 
dumneavoastră, a doamnei 
Ceaușescu și distinșilor membri 
ai delegației dumneavoastră, 
in țara noastră, și să exprim 
speranța sinceră că vizita 
dumneavoastră aici, deși foar
te scurtă, nu numai că va ci
menta prietenia noastră, dar 
va consolida și adăuga noi di
mensiuni importantelor relații, 
într-o expansiune atît de ra
pidă, dintre țările și popoa
rele noastre. (APLAUZE).

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

Sperăm ca în convorbirile 
Pc care le vom avea, domnule 
președinte, să punem bazele 
unei colaborări trainice în
tre popoarele noastre, ce
ea ce corespunde, fără 
îndoială, intereselor reciproce, 
dar să facem în așa fel incit, 
intr-adevăr, să identificăm noi 
și noi posibilități care să con
tribuie la dezvoltarea econo
mico-socială a popoarelor 
noastre și, totodată, să găsim 
căile unei colaborări active in 
lupta pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, o lume 
a colaborării și păcii între 
toate națiunile lumii. (APLA
UZE).

Cu aceste sentimente și gîn-

Vizita la plantația de arbori 
de cauciuc de la Harbel

Imediat după încheierea 
convorbirilor dintre cei doi 
președinți, în cadrul cărora au 
fost, între altele, explorate 
căile pentru intensificarea co
laborării economice româno- 
liberiene. inclusiv prin consti
tuirea de societăți mixte, to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o -vizită la 
plantația de arbori de cauciuc 
Hevea, de la Harbel.

In această vizită, solii popo
rului român sînt însoțiți de 
președintele William Tolbert- 
jr. și de doamna Victoria Tol
bert.

La intrarea în perimetrul 
plantației, cei doi președinți, 
tovarășa Elena Ceaușescu ' și 
doamna Victoria Tolbert sînt 
întîmpinațî de J. P. Carmi
chael, vicepreședinte al Con
siliului de Administrație și 
director administrativ, de alți 
membri ai conducerii compa
niei „Firestone11, care asigură 
exploatarea plantației. El a- 
dresează un călduros cuvînt 
de bun venit, exprimînd satis
facția deosebită față de a- 
ceastâ vizită.

Ocupînd o suprafață de cea. 
550 km pătrați și cuprinzînd 
un număr de nouă milioane 
arbori de cauciuc, plantația 
este considerată cea mai ma
re de acest gen din^Tume.

Șeful statului român, ceilalți 
oaspeți sînt invitați să asiste 
la demonstrația a două mo
mente esențiale în activitatea 
desfășurată pe plantație: tăie
rea scoarței arborelui de he
vea și recoltarea latexului, 
precum și plantarea noilor ar
bori cu o productivitate ridi
cată.

Cuvintarea președintelui 
William Tolbert-jr. la plantație

Domnule președinte 
Ceaușescu,

Doamnă Elena Ceaușescu, 
Domnule vicepreședinte. 
Domnilor membri ai guver

nului.
Doamnă și domnule Carmi

chael,
Vechiul nostru prieten, 

domnul Lang,
Domnilor funcționali din 

conducerea companiei,
Doamnelor și domnilor.

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a exprima. în nu
mele doamnei Tolbert și al 
meu recunoștință bunilor și 
marilor noștri prieteni care 
se află printre noi. domnul și 
doamna Ceaușescu, precum și 
celorlalți prieteni români pen
tru că am fost împreună în a- 
ceastă vizită plăcută la plan
tația companiei „Firestone".

Trebuie să remarcăm că es
te un moment istoric pentru 
că, într-adevăr, vin întâia oa
ră la plantație în această ca
litate de președinte al Repu
blicii Liberia și nu singur, ci 
împreună cu marii și bunii 
mei prieteni, domnul și .doam
na Ceaușescu.

Compania „Firestone11, plan
tația sa de cauciuc, poate con
sidera că acesta este un e- 
veniment important, foarte re
marcabil în propria sa istorie. 
Este întotdeauna interesant 
cînd vizitezi această plantație 
și aș putea spune că sînt ani
mat de calde sentimente pen

Cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu la plantație

Domnule președinte,
Doamnă Tolbert,
Domnule vicepreședinte.
Domnilor membrii ai guver

nului,
Domnilor reprezentanți ai 

companiei și plantației „Fi
restone".

Aș dori să vă mulțumesc 
pentru prilejul care ni l-ați o- 
ferit de a cunoaște una din 
marile plantații de cauciuc. 
Faptul că am venit împreună 
cu domnul președinte Tolbert, 
prietenul nostru, la plantația 
dumneavoastră — dînsul a 
menționat că este pentru pri
ma dată cînd, în calitate de 
președinte, vizitează această 
întreprindere — va fi un semn 
bun. (Aplauze).

Mă gîndesc la faptul că, pen
tru a se realiza o uzină de 
produse din cauciuc — com
plexă; desigur, de anvelope și 
altele — este nevoie și de cau
ciuc. Și probabil că compania 
dumneavoastră va colabora în 
realizarea acestei uzine, cel 
puțin cu livrări de cauciuc. 
(Aplauze). 

duri doresc încă o dată să vă 
exprim calde mulțumiri pen
tru primirea ospitalieră ce, 
ne-ați rezervat-o și să adresez 
întregului popor liberian sa
lutul prietenesc al nostru, al 
poporului român. (APLAUZE).

Și acum, aș dori, domnulo 
președinte, să vă înmînez cea 
mai înaltă decorație a Repu
blicii Socialiste România (A- 
PLAUZE).

Fie ca aceasta să vă amin
tească continuu că poporul 
român este un popor care do
rește pacea și colaborarea, un 
prieten sincer al poporului^ 
dumneavoastră. (APLAUZE).

Și acum, vă rog să-mi per
miteți să ridic acest pahar în 
sănătatea președintelui și a 
doamnei Tolbert.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se interesează în
deaproape de diferitele faze 
ale procesului de recoltare, de 
productivitatea pc unitate de 
suprafață și timpul de regene
rare a arborilor a căror scoar
ță a fost treptat înlăturată, 
primind explicații din partea 
specialiștilor.

în jurul oaspeților s-a strîns 
un grup numeros de muncitori 
și tehnicieni. Domnește o at
mosferă de entuziasm, de cal
dă simpatie și aleasă conside
rație față de solii poporului 
român.

Aceeași ambianță festivă 
domnește și la următorul po
pas, cînd. în fața oaspeților, 
se face o operație de replan- 
tare a puieților de hevea.

Ultimul popas se face la 
Complexul de semiprelucrare 
a cauciucului brut, pentru a 
putea fi transportat sub for
mă de cauciuc-bloc sau de 
concentrat de latex.

Vizita ia sfîrșit cu un dejun 
oferit de gazde în cinstea pre
ședinților Nicolae Ceaușescu 
și William Tolbert-jr., a tova
rășei Elena Ceaușescu și a 
doamnei Victoria Tolbert.

In numele companiei „Fi
restone". al tuturor muncitori
lor și tehnicienilor de pe plan
tații și al familiilor lor, J. P. 
Carmichael a dat expresie 
sentimentelor de gratitudine 
pentru cinstea deosebită făcu
tă prin prezența înalților oas
peți.

A luat, apoi, cuvîntul pre
ședintele William Tolbert-jr.

Primit cu vii aplauze, 
rostește, apoi, o alocuțiune to
varășul Nicolae Ceaușescu.

tru că este prima concesiune 
care a început să funcționeze 
in Liberia în asociație. Acum 
a ajuns în al 48-lea an și, în 
curînd, va sărbători a 50-a a- 
niversare — o jumătate de se
col.

Sînt sigur că așteptăm cu 
toții această ocazie și că vom 
putea sărbători evenimentul 
într-un mod semnificativ și 
plin de înțeles.

Am vizitat multe locuri in
teresante, dar acesta, pot spu
ne că este foarte impresionant 
pentru faptul că aici sporește 
numărul liberienilor care de
țin posturi de răspundere în 
conducerea plantației. Aceas
ta corespunde programului de 
liberianizare și sînt sigur că 
anul viitor vor fi, în acest 
sens, manifestări mai concre
te la plantația „Firestone".

Trebuie să adaug că. totuși, 
a fost un lucru pe care nu 
l-am văzut și regret aceasta ; 
deși este o plantație de aseme
nea dimensiuni, una dintre 
cele mai mari plantații de ca
uciuc din lume, nu am putut 
vizita aici și o întreprindere 
care să transforme materia 
primă în produse finite, de e- 
xemplu în anvelope. Dar spe
răm că, în anul viitor, vom a- 
'rpa asemenea activități indus* 
triale în țara noastră și vom 
putea folosi materiile prime 
pentru a le transforma în pro
duse finite, cu beneficii econo
mice. (Aplauze).

Sigur, noi am dori să par
ticipăm la realizarea, împreu
nă cu prietenii noștri liberieni 
a acestei uzine de prelucrare 
a cauciucului și poate am rea
liza o cooperare în trei. (A- 
plauze).

Avînd în vedere că peste 
doi ani veți sărbători o jumă
tate de secol de existență; poa
te inaugurați. într-adevăr, și 
o nouă formă de cooperare în 
Liberia. Desigur că acestea 
sînt probleme pe care trebuie 
să le rezolve statul liberian, 
președintele dumneavoastră, și 
nu dorim în nici un fel să ne 
amestecăm în problemele aces
tea.

Aș dori, însă, încă o dată, să 
mulțumesc pentru ospitalitatea 
care ne-ați arătat-o, pentru 
posibilitatea de a cunoaște 
plantația și felul de muncă.

Aș dori să mulțumesc dom
nului președinte, doamnei, 
Tolbert pentru această zi foar
te frumoasă pe care am pe
trecut-o împreună, așa cum aș 
dori să vă mulțumesc dum
neavoastră tuturor. (Aplauze 
puternice, îndelungate).
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