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Luni dupâ-amiază au plecat 
la Roma tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.CR., și Mihai Dalea, secretar 
al CC al P.C.R., care vor face 
o vizită in Italia la invitația 
Comitetului Central nl Partidu
lui Comunist Italian.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
nl P.C R . Vasile PaliiIneț, se-

erelor al C.C. al P.C.R., Tlic 
Rădulescu și Vasile Vlad, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.. ac- 
tiviști de partid.

o
In aceeași zi, delegația P.O R. 

a sosit la Roma. Pe aeropor
tul «Leonardo da Vinci" a fost 
salutată de Carlo Galluzzi, 
membru al Direcțiunii Partidu-

lui Comunist Italian, Michele 
Rossi, membru al C.C. al P.C.T., 
Mario Stcndnrdi. șeful sectoru
lui țări socialisto de la C.C, al 
P.C.T., Rodolfo Meeh ini. do la 
secția externă a C.C. al P.C.I.

A fost prezent dr. Ion Radu, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim a) României la Roma, pre
cum și alți membri ai amba
sadei.

(Agerptcs)
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încheierea concursului 
pentru

„Monumentul feroviarilor1*
Lichidarea stocurilor
de mărfuri cu

IINEREI!

circulație anormală
D. PATRAȘCOIU 

director al filialei Petroșani 
a B.N. a R.S.R.

Costcști — 11 mai
1969. Sute de afișe răs- 
pîndite cu o săptămînă 
in urmă atrag atenția 
tuturor : pc meleaguri 
străvechi, lingă cetățile 
Blidaru și Sarmizcge- 
tusa, tineretul hunedo- 
rean își dă întilnirc 
pentru a aduce un cald 
omagiu marilor făuri
tori ai istoriei, acelora 
care, cu vitejie și ero
ism, și-au apărat țara 
și neamul — dacii.

In rețeaua comerțului nostru 
socialist se fac căutări intense 
pe linia îmbunătățirii structu
rii stocurilor și accelerării vi
tezei de circulație a mărfurilor, 
știindu-se că aceasta conduce 
Ia activizarea desfacerilor tu
turor stocurilor, la satisfacerea 
cererilor populației într-un grad 
tot mai înalt. Un instrument 
eficient in acest sens îl consti
tuie contractarea și aprovizio
narea cu mărfuri specifice o- 
bîceiurilor. tradițiilor si modei, 
sezonului.

Din analiza fondului de mar
fă făcută de organele băncii la 
organizațiile comerciale, pe tri
mestrul II 1969. s-a constatat 
la O.C.L. industrial Petroșani, 
că. ne grupe de mărfuri, din 
compararea repartițiilor cu ne- 
cesamle de consum, există nea- 
coneriri importante; circa 
6 "00 000 lei. Din acestea a- 
mintim peste 1 000 ml stofe ro
chii din fire fine, aproape 5 000 
bucăți raelane relon pentru băr- 
ba(: peste 3 000 bucăți ragla
ne femei. 10 000 kg țevi insta
lații. 30 000 ke tablă zincată. 
100 000 bucăți lame de ras de 
ca’itatc superioară etc. La O.C.L. 
al’nipntara Petroșani s-au a- 
pmhat renartitii insuficiente la 
fă^ă albă nreambaiată P00 tn. 
n-'' la făină intermediară (100 
tonei, ta biscuiți preamhalati (30 
tonei la brînzeturi (30 tone), 
la -n» (to tone) etc.

Aceste situații conduc la ne- 
satisface’-e;, cerințelor populație! 
și. respectiv, la neatragerea nu. 
morarului pus în circulație în 
prnnnrtiilo planificate.

Din analiza structurii fondu- 
fu: 'e marfă a reieșit, de ase
menea că la data de 31 mar- 
t;« ioro existau în depozite 
storuri de mărfuri greu van
dabile în valoaro de 4 201 000 
Iei riin caro Io O C T.. indii'b-inl 
P' rosani. 2 865 000 Iei. T.CR.M. 
Petrncani 1269 000 lei etc. Tn a- 
fară de aceste stocuri, orcanele 
bancam au depistat și stocuri 
do mărfuri cu o perioadă în- 
deluneată do depozitare (nesfe 
un ani în valoare de 2 308 000 
Tei din rem ia T.C.R.M. Petro
șani 803 000 lei. la O.C.L. în- 
dnsfrial Petroșani 515 000 le, 
etc

o parte din aceste mărfuri 
care nu îndeplinesc condițiile 
do creditare, avînd o valoare 
de 1 147 000 Iei. au fost trecute 
la împrumuturi restante pen
tru care organizațiile comer
ciale plătesc dobînzi penaliza
toare

Cu toți ne dăm scama că 
producerea bunurilor de con
sum are ca scop satisfacerea 
nevoilor de consum ale popu
lației. că la baza fabricării a- 
ccstor bunuri stă utilitatea lor 
socială pentru oameni. Și cu 
toate acestea există în maga
zine unele mărfuri care depă
șesc durata normală de depo
zitare. Explicațiile sînt diferi
te de la sortiment la sortiment, 
dar în general ele rezidă în 
ncrepartizarea corespunzătoare 
a mărfurilor pc verigile de des
facere, în necontractarea mărfu
rilor în funcție de cerințele 
populației șî de perspectivele 
modei, de ncrepartizarea mărfu
rilor în funcție de specificul 
localității precum și de alți 
factori care acționează în sfe
ra desfacerii mărfurilor. In orice 
caz. răspunderea personală pen
tru existența mărfurilor greu 
vandabile și cu circulație înde
lungată nu este angajată nînă 
în prezent, lucru ce contravi
ne principiului gestiunii eco
nomice proprii. Dacă în faza 
prevenirii formării unor ast
fel de stocuri nu s-au luat mă
suri eficiente do estompare a 
apariției acestor fenomene. în 
faza lichidării stocurilor trebuie 
găsite soluții pentru vinderea 
mărfurilor Ia preturile inițiale 
sau pe căi care conduc la cele 
mai mici cheltuieli suplimentare 
(recondiționari. recartări între 
tnagazîne sau orașe, remize etc.) 
$! nu calea reducerilor de pre
țuri de vînzare cu amănuntul 
cum se practică mat mult.

Tn economia socialistă scopul 
producției nu este depozitarea 
mărfurilor, ci vinderea lor în
tr-un termen mal scurt fată de 
perioadele anterioare si fată do 
planul curent, ceea ce va con
tribui la accelerarea vitezei de 
rotat in o mlîîoaoolor do rul
ment ’Tnnnrîns necesar 3
se lua măsuri do respectare a 
acestui deziderat si în rețeaua 
comerțului din Valea Jiului. 
Asifol în faza do contractare 
a fondurilor do marfă trebuie 
studiate cerințele populației si 
numai în funcție de acestea să 
se angajeze fabricarea mărfuri
lor. Tn perioada curentă de 
aprovizionare să se respecte 
sortimentele, calitățile și terme
nele de livrare, iar în cazul 
de neconformări. există dispo-

[întece $1 veselie .
Festivalul — Costeșli 

1969 — a fost deschis 
într-o atmosferă de ve
selie generală, d

tece și voie bună. In 
mijlocul tinerilor s a a- 
f lat, ca oaspete de sea
mă, cunoscutul arheo
log Hadrian Daicoviciu, 
neobosit cercetător al 
trecutului istoric al pa
triei. In cuvintele cal
de, acesta a vorbit mii
lor de tineri adunați 
aici, despre frămintărilc 
prin care a trecut po
porul dac, despre lup
tele ce s-au desfășurat 
pe aceste meleaguri pen
tru apărarea gliei stră
moșești.

Frumoasei, și. am pu
tea spune, pateticei e- 
vocări a istoricului, i-a 
urmat un reușit montaj 
literar-artistic prezentat 
de colectivul Teatrului

de stat din Petroșani, 
după care a începui 
tradiționalul concurs al 

'cintccului popular Bo
găția do frumuseți fol
clorice adusă de repre 
zentanții județului Hu 
nedoara, i s-au alăturat 
alte nestemate ale eîn- 
tecului românesc din 
încă 12 județe. R'nd pe 
rind, cei 2(5 de soliști 
au adus cu ei pc sce
nă cîntece do pe plaiu
rile Sibiului sau Ara
dului. Gorjului Mure
șului sau Clujului .ș.a.

tmorosii... amintiri
După-amiază, din nou 

întâlnire la estradă Tn

numele juriului, 'in alt 
oaspete de scamă, ar
tistul emerit Alexan
dru Grozuță, a în- 
inînat premiile obținu
te do coi mai buni con- 
curenți. La masa juriu
lui s-a aflat și o cu
noscută interpretă din 
Petroșani : Rica Mora
rii. tinăra învățătoare 
de la Școala generală 
nr. 4, care aici, la Cos- 
te.ști, a lăsat o frumoa
să impresie, obținînd 
una din diplomele de 
onoare ale concursului 
acordată pentru inter
pretare.

împrejurimile Costcș- 
tilor au prilejuit apoi 
miilor de tineri frumoa
se excursii la așezările

dacice. In grupuri, aceș
tia s-au perindat pe 
dealul Cetățuiei sau 
înspre Blidaru și Gră
diștea Muncelului. Pe 
platoul însorit pretutin
deni se desfășurau în
treceri sportive, jocuri.

Scara tirziu, cei pes
te 18 000 de tineri s-au 
îndreptat înspre locu
rile de parcare a au
tobuzelor, luîndu-și ră
mas bun de la sliăve- 
chile plaiuri de pe ma
lurile Grădiște!, 
cu ei amintirea 
zile 
uita

După cum s-a anunțat, Minis
terul Căilor Ferate, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Consiliul popular al municipiu
lui București și Uniunea Artiș
tilor Plastici au organizat un 
concurs de proiecte pentru ridi
carea în București a «Monumen
tului feroviarilor", deschis tu
turor artiștilor plastici și arhi- 
tecților din țară. Acest monu
ment, evocînd munca ceferiști
lor, contribuția lor la luptele 
revoluționare duse de clasa 
muncitoare din țara noastră, 
urmează să se integreze arhi
tectural, prim compoziția și di
mensiunile sale. în spațiul ver
de dintre Palatul Ministerului 
Căilor Ferate și aripa centrală 
a Gării de Nord, legîndu-se or
ganic de întregul complex de

construcții și mediul înconju
rător.

Un juriu, alcătuit din artiști 
plastici, arhitccți. critici de ar
tă, reprezentanți al C.S.C.A., 
Municipiului București și Minis
terului Căilor Ferate, a selecțio
nat lucrările prezentate la a- 
cest concurs și a acordat urmă
toarele premii și mențiuni :

Premiul I — lucrării realizate 
de sculptorul Petre Balogh și 
arh. Trina Rosetti; Premiul II 
— lucrării realizate de sculpto
rul Petre Balogh și arh. Illo 
Dumitrescu: Premiul III — lu
crării realizate de colectivul for
mat din sculptorii 
Foamete. Vladimir 
Vasile Barabaș și 
Leahu,

Constantin 
Pred eseu, 
arh. Gh.

(Agerpres)

I. MUSTAȚA

pe care nu 
curînd.

ducînd

MARELE ORAȘ

Se asfaltează 
străzile 

din cartierul 
Aeroport

Profitînd de timpul favora
bil, echipe ale întreprinde
rii do gospodărie comunală 
Petroșani au început ample 
lucrări de asfaltare a arte
relor de circulație din cartie
rul Aeroport. Se asfaltează 
■străzile Unirii, Oituz, 1 Iu
nie, Independenței — în to
tal o suprafață de peste 5 000 
mp. Lucrările .se execută în 
bună parte cu mijloace me
canizate.

Granicul 
dă rezultate 

bune
După cum s-a mai anunțat 

în ziarul nostru, la comple
xul minier Aninoasa-sud a 
fost pusă în funcțiune, în 
cursul lunii aprilie, o instala
ție de ridicat (gran;c) pentru 
o sarcină maximă de 15 tone.

Folosindu-se această insta
lație, programul do execuție a 
lucrărilor de schimbare a 
cablurilor de extracție pre
văzut pentru zilele de repaus 
(1—4 mai) a putut fi realizat 
în numai două schimburi, în 
loc de 3 zile, economisindu- 
se 30 de posturi, ceea ce e- 
chivalează cu 1800 lei econo
mie la manoperă.

C. DANILA 
corespondent

Decada !a minele Văii Jiului 
realitățile ei REALITATE IMINENTA

PE HARTA VĂII JIULUI

colectivelor miniere
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® Un start modest la extracția cărbunelui. © Ca- 
- bine, promițător I © Șefia in clasamentul mi- 

fruntașe, este deținută cu fermitate tot de minerii 
Paroșeni, printr-o depășire a planului decadal de 

20 la sută. © 2 817 tone cărbune de calitate date 
plan de minerii Lupeniului. © Reviriment la mina

litativ
nelor 
de la 
peste 
peste
Petrila care se cere neapărat consolidat. ® Cei doi poli 
„negativi" de la Lonea și Uricani continuă să influen
țeze in rău producția pe bazin. © „Cădere" inexplicabilă 
la Vulcan și o permanentizare a neritmicității la Aninoasa.
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Colectivele minelor din Va
lea Jiului au făcut primul pas 
în cea de-a doua etapă — ho- 
tărîtoaro — a marii întreceri 
socialiste desfășurate în întîm- 
pinarea aniversării a unui sfert 
de veac de la eliberarea țării 
și Congresului al X-lea al parti
dului. Care sînt rezultatele pri
mei decade din luna mai la 
minele din bazin și ce pers-

pective se întrezăresc pentru 
realizarea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor de întrecere ? 
Minerii Văii Jiului au realizat 
planul pe prima decadă a lunii 

■ mai in proporție do 100 la

I. BĂLAN

CONTINUARE IN PAG. a 3-a

Anii socialismului, generatori 
de uluitoare prefaceri, aduo 
stăruitor, fără odihnă. în exis
tența Văii Jiului semnele certe 
ale unei elevări urbanistice' 
fără precedent.

In albia luminoasă dintre 
Lonea și Uricani. fluxul de 
oameni, într-o continuă creș
tere determinată de amploarea 
nestăvilită a industriei mine
ritului în aceste locuri, a ne
cesitat. Ia rîndu-i, înălțarea 
unor edificii social-culturale pe 
măsura exigențelor tot mai 
sporite de viață civilizată. Rind 
pe rind, s-au ivit cartiere în
tregi de blocuri cu arhitectu
ră modernă, lăcașe de cultură 
pentru răgazul binemeritat al 
lucrătorului cu mintea și cu 
brațele, școli, biblioteci. clu
buri. cinematografe. cămine 
muncitorești, complexe comer
ciale cu diverse profile, unități 
medicale și altoie. Acesta este 
prezentul ! Dar viitorul ?

Intr-o scurtă convorbire pur
tată cu Mircea Ramba, vice
președinte al Consiliului popu
lar județean Hunedoara, am 
intenționat să dăm de izvorul 
necesității elevării urbanistice,

Interviu cu tovarășul 
MIRCEA RAMBA, 

vicepreședinte al Consiliului 
popular județean

căreia îi sîntem făuritori și 
martori, și să încercăm — pe 
cit poate fi posibil acest lucru 
— să schițăm un tablou al 
Văii noastre, așa cum va arăta 
peste cîțiva ani...

— înfrumusețarea localităților 
Văii Jiului a devenit un element 
esențial. intrinsec, al însu
flețite! întreceri declanșate — 
cu mare amplitudine — între 
toate localitățile în cinstea ce
lei de-a 25-a aniversări a eli
berării patriei. Căror cerințe 
ardente trebuie să i se se su
pună ridicarea nivelului urba
nistic al municipiului nostru ?

— Orașele acestui bazin car
bonifer cunosc o fază neobiș
nuită a existenței lor. Incon
testabil. amploarea fără pre
cedent a dezvoltării economico- 
industrialc acționează ca un 
magnet uriaș în ale cărui linii

*i
I t
*

Oamenii scriu și semnează. 
O formulă cotidiană și des
tul de banală. Dar sînt mili
oane care scriu într-un mod 
anume, punîndu-și semnătura 
în capul rîndurilor. Nu este 
vorba aici despre marile per
sonalități pe care le întîlnești 
pe coperțile tratatelor, manua
lelor sau articolelor de presă. 
Nu. E vorba de cu totul alți 
oameni Si. repet, sînt mili
oane.

Am intrat recent in rîndu- 
rile cîlorva din această mul
țime și am încercat să 
cifrez semnăturile.

lată o semnătură: 
Dumitru Crăciun. 
Nu spune nimic 
la prima vedere, 
dar ea conține o 
puternică conden
sare, o pilulă ce 
acumulează o ma
re densitate 
fapte un 
trai de 
Descifrată 
semnătura 
nă, între
un proiect 
fabrică. Da, aceasta __ __
proiectul fabricii de slîlpi me
talici hidraulici pentru armări 
de mină. Fabrica primește a- 
cum contur cu o mare iuțeală. 
In cea de-a zecea lună din 
acesl an va produce primii 
1 500 de slîlpi hidraulici. Anul 
viitor va da minelor de căr
bune peste 12 000 slîlpi. plus 
O mare cantitate de piese de 
schimb pentru aceștia

Altă semnătură : inginer 
Herman șl tehnician Ștefan Ma- 
ko. F un plural singularizat 
pentru că s-au contopit sub 
o temperatură înaltă puterea 
imaginației celor doi oameni. 
Si stă așezată sub proiectul 
stil pilor ce se vor produce 
la Vulcan. în fabrica proiec
tată de Dumitru Crăciun. Are

de 
concen- 
energie. 

altfel, 
lnseam- 

altele, 
de

le des-

inginer

loc. după cum se vede, o teh
nologie de gîndire, un flux 
logic sănătos.

Si, semnăturile continuă. 
Mai întilnim: Emeric Gher- 
gheli. Alexandru Kemenl. Io
sif Țibula și Constantin Bu- 
șinschi, Mihai Gui, Gheorghe 
Ploșleanu, Ion Șirianu, Ioa- 
chim Pîrva. Șirul nu se sfîr- 
șește aici și aceasta are ipos
tază simbolică. Simbolică, pen
tru că la Uzina de utilaj mi
nier din Petroșani acționează 
un mare angrenaj uman crea
tor. Dezvoltarea vertiginoasă 
a minelor, cerințele mari de 
cărbune generale de economia

xamen în mina Uricani. Exis
tă semne ca ele să primească 
notă bună, iar alfi " '
slîlpi sini în focul 
practicii la Vulcan, 
Uricani și Motru.

Despre transportorul blindat 
ușor se vorbește la superla
tive, greu de scos de altfel din 
gurile creatorilor : ușor și care 
asigură mobilitate spn-ită în 
avansare.

Ingeniozitatea oamenilor de 
aici a creat o platformă pen
tru săpat suitori verticali. Alt
fel spus ea ține locul unei 
schele în construcție, care u- 
șurează

5 000 de 
critic al 

Lupeni.

Rînduri de
sub semnătură

s/<3 sub națională a pus aici în func
țiune o energică muncă crea
toare Procesul de asimilare a 
unor produse noi, legale de 
extracția cărbunelui a devenit 
aici o dominantă definitorie. 
Ceea ce mocnește în modesta 
sală de proiectare în faza de 
planșă capălă forma realității 
în atelierele de alături. Așa 
arată realitățile cunoscute sub 
denumirile de grinzi de sus
ținere minieră, plasă pentru 
bandaje miniere, transportoa
re blindate umoare, cărucioare 
pentru transport personal și 
atîtea altele.

Efortul de gîndire de aici 
trece la necruțăloarea verifi
care m practică. Primele 1 000 
de grinzi se ailă acum la e-

mult munca minerilor. 
Nu este exclus ca 
Intr-un viilor să 
auzim despre niște 
recorduri ce s-au 
lansai de pe aceste 
platforme.

Proiectele, expe
riențele, omologă
rile, asimilarea și 
producerea sini un 
flux în dublul 
înțeles al cu- 
’ ''Oui fijn care 

important este curși-cel mai __  __  ___
vitatea, caracterul neîntrerupt. 

Semnăturile oamenilor de 
aici luate in parte poale că 
nu înseamnă prea mull, dar 
înmănunchiate, dau una de o 
valoare incomparabil mai ma
re : Uzina de utilaj minier. 
Ea reprezintă o calitate nouă 
față de uzina definită de ca
racterul reparatoriu, ce-1 a- 
vea pină nu de mult. Această 
semnătură colectivă are, între 
altele, darul să șteargă alte 
semnături: R.F.G., Franța,
U.R.S.S., Suedia ele. ele. șl o 
dală cu aceasta să aducă mari 
economii de bani pentru im
port. Este o expresie a pu
terii unei semnături colective.

de forță ansamblul urbanistic 
capătă cu totul alte ‘contururi 
— radical schimbate — inves
tite însă cu atributul necesită
ții. Urbanismul a devenit o 
problemă partinică, de analiză 
și îndrumare. Concepția care 
stă la baza ei, și care va tre
bui să primeze și în viitor, iz
vorăște dintr-o apreciere justă 
a condițiilor naturale specifice, 
din considerarea moștenirii ar
hitecturale. îmbinind efortul 
economic realist cu îndrăznea
la do a satisface atit nevoile 
funcționale in creștere, cit și 
așteptările, pretențiile firești, 
în evoluție ale populației.

Astăzi, omul e factorul cen
tral. spre binele lui se reali
zează totul. Extragerea eărbu- 
nelui nu reprezintă prin ur
mare o trebuință în sine, nu 
se Urmărește ca tel exclusiv. 
Condițiile optime dc viață, pe 
lingă cele de muncă, trebuie a- 
sigurate ca o răsplată a stră
daniei. Confortul locuinței va 
trebui să reprezinte o ambian
ță in care esteticul, curățenia 
se impun ea legități.

Trecînd la marele cadru pe 
care-1 înfățișează orașul, do
tările social-culturale răspund 
imperativului spiritual al omu
lui. garantează conjunctura 
prielnică unei activități crea
toare. unui trai sănătos, robust

— In ultima perioadă de 
timp, comitetele executive, ju
dețean și municipal, au îndrep
tat eforturile pe calea funda
mentării unor principii urba
nistice judicios și îndelung 
gîndite, care să determine dez
voltarea organizată, caracteri
zată prin echilibru și armonie, 
a „viitorului mare oraș" care 
va fi Valea fiului din anii 
1975, 1980.. Nu ni le-ați putea 
preciza, in lur~»:na acestei pers
pective ?

— Programul care vizează 
„viitorul marc oraș", este în
tocmit. dar cu „porțile deschise" 
spre îmbogățire... Evoluția ac
tuală urmărește soluționarea 
schițelor do sistematizare pen
tru fiecare localitate în parte, 
incluse toate. însă, într-un 
studiu amplu care vrem cu 
tot dinadinsul să prindă viață. 
Avem de-a fa e cu o structu
ră urbană, riguros delimitată : 
între „nucleele" de mîine tre
buie să existe o interacțiune 
perfectă. Ca oricare punct — 
dotare din ansamblu să fie 
accesibil fiecărui cetățean, vor 
trebui perfectate un sistem dc 
transport în comun care să fa

ine. T. MULLER
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A. CORNESCU

Salam alecum, alecum salam ! 
Saluturile au fost rostite, mă 
aflu în cortul șefului. Poartă 
un halat negru, pe cap un văl 
roșu cu alb, prins cu două 
sforicele. Sacoul, care provine 
^intr-un costum englezesc, zace 
intr-un colț, pelerina, din pîn- 
ză fină, este atîrnată de un 
țăruș în cort. Șeful bîlbîie cî- 
teva cuvinte englezești pe care 
le-a învățat în timpul coloni
zării. Așa a început prima zi 
â discuțiilor noastre.

Cortul este de tip tradițio
nal, larg deschis spre exterior. 
Dinăuntru se aud rîsetele femei
lor. Pc vatră fierbe cafeaua. 
Intr-un colț un tranzistor adu
ce o notă do civilizație inter
națională : cântecele lui Azna
vour și Mireille Mathieu. Puș
ca care atirnă de catargul cor
tului și pumnalul înfipt în

brîul gazdei îmi amintesc că mă 
aflu în mijlocul unui popor 
războinic, la aristocrații deșer
tului, gata oricînd să lupte pen
tru onoarea lor, care reprezintă 
singura lor avere.

Voi rămine aici cinci zile,

• DIVIZIONARELE NOASTRE C, ȘTIINȚA 
PETROȘANI ȘI MINERUL LUPENI AU 
PIERDUT ÎN DEPLASARE • O FRUMOASĂ
DEMONSTRAȚIE DE HANDBAL LA PETRO
ȘANI • AGENDA CAMPIONATULUI JUDE
ȚEAN DE FOTBAL : — CRONICI, REZUL
TATE, CLASAMENTUL, ETAPA VIITOARE 
• ÎN MECI AMICAL. JIUL A DISPUS UȘOR 
DE „U“ CRAIOVA • VEȘTI DE ULTIMA 
ORA : — SUCCESE ALE SPORTIVILOR RO
MÂNI PESTE HOTARE — PERFORMANȚE 
MONDIALE

fort, de nimic do prisos, care 
să-i impieteze libertatea perso
nală. El suferă adeseori do foa
me. Micile sale vicii — cafeaua, 
apa proaspătă, femeile, ar pu
tea fi invidiate de filozofii din

de vergelele inginerilor ger
mani, la sfîr.șitul secolului tre
cut. Vagoane de lemn, fără 
geamuri la ferestre, înconjura
te de o platformă pe care stau 
îngrămădiți copii, călători fără

Reportaj pe glob

împărțind cu ei 
răcăcioasă, apa 
lor instalate în 
octombrie 
quaba.

Beduinul nu este legat de 
nimic material, do nici un con»

între

hrana lor să- 
lor, corturile 
această lună
Ha’au și A-

antichitate. Ii rămine deșertul, 
vîntul, soarele, lumina...

Am plecat cu trenul de la 
Damasc spre Amman. Un tren 
a cărui locomotivă nu a fost 
iniocuită de pe vremea cînd 
turcii au construit-o, împinși

bilet. Mica locomotivă, alimen
tată cu lemne, se tîrăște, timp 
do nouă oro pe cei 227 km ca
re despart capitala Siriei de cea 
a Iordaniei. Postul do frontieră 
se află la Derâa — o gară im
portantă a liniei Hedjaz.

Ajung cu autobuzul la Ma’an, 
de unde o călăuză mă conduce 
la nomazi. Șoseaua este lată, 
asfaltată. No urcăm pe cămile 
și pornim cu o viteză de 3 
km/h. Ajungem la tabără îna
inte ca soarele să dogorească 
prea tare. Corturile sînt Intin- 
$C la vreo 13 km do șosea, in 
apropierea unui puț. Vreo 50 
cie cămile pasc în jurul lor,

păzite de pietrele copiilor și 
de puștile adulților...

La umbra cortului, un sclav 
negru aduce mîncarea — pîini 
și curmale. Pîinea este un fel 
de turtă din făină frămîntată 
cu apă, fără drojdie, și coaptă 
In tavă. Curmalele sînt proas 
pete, dulci, foarte bune, se to
pesc în gură. Apa de băut cari 
se toarnă într-un păhărel unsu
ros, folosit do toată lumea, est< 
cam gălbuie. Regret că mi-am 
consumat prea repede apa bună 
cu care îmi umplusem plosca 
la Ma’an.

Majoritatea triburilor nomade 
posedă numeroși sclavi: aceș
tia sînt cumpărați în Arabia 
Saudită, undo sînt aduși din 
Africa neagră prin Sudan șl 
Marea Roșie. O sursă de apro
vizionare mai modernă, mai a- 
les în ce privește femeile, pro-

Jean Pierre BERAUDO

EH
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Cînd arbitrul
vrea ceva

I

Urmărind, alături de antrenor și dc rezerve, de pe tușă, 
meciul dc la Anina, încerc acum să rodau cititorilor noștri 
desfășurarea acestei partide extrem de disputate. Do la în
ceput, o precizare : in talgerul balanței, caro-a decis echipa 
ciștigătoare (fără a minimaliza erorile tactice ale echipei 
lupcncne), trebuie să spunem că s-a... cocoțat, fără o cit dc 
puțină jenă, și arbitrul Ion Oprita din Arad.

...Meciul începe pe o ploaie „subțire", cu soare, în încu
rajările frenetice ale publicului local, hămesit, parcă ca 
niciunde altundeva, dc goluri. Gazdele, cu o echipă bine 
.legată', cu apărători dîrji, dc un gabarit impresionant, și 
eu un atac debordant, excesiv de „obraznic", pornesc în 
trombă. Echipa din Lupeni, lipsită dc aportul stoperului 
Popescu (suspendat) .și a „omului de gol", Șafar, in înain
tare. intuind intențiile ofensive alo gazdelor se așează in 
teren cu Precup apărător, cu Lcnu, Sima, Marcel Foca și 
deseori Polgar la mijloc, lăsînd în față, pentru contraata
curi, d> ..r pe Coslică Cotroază și pe Lucuța. Atacurilor de
cise, dar dezordonate ale gazdelor, lupenenii le răspund 
printr-o apărare promptă (în care se remarcă de la în
ceput, decizia in intervenții a lui Rus și siguranța detentei 
lui Precup). T.inia mediană funcționează ordonat și... ritmic, 
neoferind decit sporadic gazdelor prilejul dc a se apropia 
dc poarta lui Dac. Deși s-ar putea să pară... oarecum depla
sată afirmația, în decursul întregii prime reprize, echipa 
din Lupeni, fără a-și face in totalitate previzibilul joc pe 
contraatac, nu s-a apărat supraaglomerat, mijlocul terenului 
fiind singurul „teatru' de desfășurare a ostilităților. Și osti
litățile n-au fost deloc... cavalerești, din partea gazdelor. In 
afara ocaziilor (sâ nu le zicem clare, pentru că am greși) 
ratate (sau salvate în ultima instanță de apărători și de 
portarul Dae) dc Lang (min. 7), Copăccanu II (min. 25), no
tăm in prima repriză o serie de atacuri dure, intrări pericu
loase, dezarmante și descurajatoare, cărora jucătorii lupc- 
ncni le fac față cu greu, sub privirile oblăduitoare ale ar
bitrului de centru. Lcnu — pentru insistența în joc, Lucuța 
— pentru încercările singulare de a străpunge apărarea și 
Dac — pentru priceperea cu care „culege' tot — sînt, in 
special, ținta atacurilor ncregulamcntare ale gazdelor.

La pauză : 0—0. Speranțele noastre intr-un meci egal 
sînt mari. Și elevii lui Cărare, trecînd cu brio peste tracul 
începutului, rezistind hotăriți o primă repriză, reintră în 
teren calmi, lăsînd inhibarea în cabină. Numai că echipa 
gazdă începe repriza cu o mai marc incisivitate. Orice urmă 
de ospitalitate este uitată, o singură deviză li se citește pe 
chipurile încruntate, colțuroase, nervoase, ale jucătorilor din 
Anina : victorie cu orice preț. Și, dezlănțuiți, forțează des
chiderea scorului. Aici intervine insa greșeala tactică. Halfii 
lupeneni dispar aproape total din joc : Lenu luptă mult 
dar foarte dezordonat, Marcel Foca (bolnav) nu dă nici pe 
departe randamentul lui obișnuit, Sima greșește repetat in 
intervenții. Dispărînd totodată și înaintarea (Cotroază nu 
încearcă mai nimic, Lucuța e speriat dc „cosirile' la care 
este supus, Polgar nu-și găsește locul pe extremă), greul 
meciului cade pe .umerii' apărării. Și apărarea rezistă.Cu 
eforturi mari, dar rezistă. Cit insă?! Pină în min. 55, cînd, 
la o învălmășeală in fața porții lui Dac. mijlocașul Șerban 
înscrie din apropiere. Momentul de derută creat in apărarea 
echipei noastre se prelungește.. încă un minut. Și Lang în
scrie, cam din aceeași poziție, un nou gol : 2—0. Și... me
ciul e jucat Cel puțin așa cred gazdele. Și cam așa se do
vedește ! Deși înaintașii noștri par mai insistenți arbitrul nu 
le stimulează începutul de apetit al golului, ignorîndu-i și... 
punindu-i la respect. In min. 75, fundașul dreapta al gazde
lor oprește vădit mingea cu mina in careu (!) dar arbitru) 
iși.. potrivește cronometrai; peste un minut, Lucuța o deze
chilibrat, cade in careu dar... nimic. Și-n minutul 81 : 3—0 
(Lang iși creează un culoar, șutcază din afara careului de 
16 m și Marcoci. înlocuitorul lui Dac. plonjează cu întîr- 
zicrc). Pină la sfirșitul meciului mai notez o nouă inter
venție neregulamentară, în careu, la Lucuța și un nou henț, 
nrsancționat, in apropierea porții gazdelor.

Meciul _  repet — s-a terminat la un scor foarte exa
gerat. lupenenii jucînd dc la egal la egal cu gazdele.

Viorel TEODORESCU
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Localitatea minieră auriferă Zlatna a găzduit duminică 
unul dintre cele mai pasionante meciuri dc fotbal din ti- 
năra sa istoric sportivă. Intilnirca dintre Minaurul Zlatna 
(denumirea mai nouă a Aurului) și Știința Petroșani ora 
așteptată cu deosebit interes de către localnici. Mulți din
tre ci dădeau și pronosticuri (cam exagerate). Sperau să 
ciștige cu 6—0 pentru a-și rotunji golaverajul care să le 
netezească drumul spre „B*. Dar Știința n-a Vrut să le 
facă pe plac. Dcsfășurînd un joc bun, studenții pelroșăneni 
au fost la un pas de a realiza ceea ce-și propuseseră : un 
punct caro ar fi atîrnat enorm în balanța acestui sfirșit dra
matic de campionat. Și dacă nu s-au întors cu acel punct, 
aceasta se datorește arbitrului timișorean Șt. Birăicscu care 
a fluierat cu exagerată îngăduință pentru gazde.

Meciul era greu pentru ambele echipe, dar era greu, 
mai ales, pentru Știința care juca într-o groapă cu lei, fie
care pornit să sfîrtece tot ce-i va ieși in cale. Profesorul 
Ghiță Irimie știa bine acest lucru. Și a luat măsuri în con
secință. înaintea meciului, el a dat jucătorilor săi indi
cații precise, clare, colective și individuale. Băieții trebuiau 
să joace calm, atent, să plimbe mult mingea, să nu dea po
sibilitate adversarului să se apropie do poartă; să facă joc 
simplu și eficace. Și n-am putea spune că băieții n-au res
pectat indicațiile antrenorului. Ei au intrat însă puțin timo
rați pe teren și s-au ferit cit au putut din calea unui ad
versar caro s-a năpustit furibund peste ei din primele mi
nute dc joc. Așa se face că în minutul 6, în urma unei 
lovituri libere care nu se anunța periculoasă, zlătncnii s-au 
aruncat cu toate forțele spre poarta lui Marincan, au .șutat 
de mai multe ori, portarul Științei a respins defectuos și 
Bold an a introdus de aproape balonul cu capul in poartă.

După gol, studenții nu s-au descurajat; au calmat jocul, 
au acționat cu liciditatc și în minutul 24 ar fi trebuit să 
egaleze, dacă.. Dacă nu erau furați — cum se spune Ia 
această oră tîrzie de campionat în fotbalul nostru — de 
către arbitrul Birăiescu care s-a făcut că n-aude, nu vede 
cînd cx-zlătncanul Bălăncanu a fost cosit în careu. In con
tinuare, jocul s-a desfășurat mai mult la jumătatea tere
nului, studenții fiind nevoiți să zboare pe rînd la descă
tușarea de nervi a gazdelor. Acțiunile ingenios lucrate la 
mijlocul terenului de „doxarul" Munteanu și dc Știr n-au 
putut fi fructificate de înaintași pentru că: Bulbucan nu 
s-a simțit în largul lui, ca altădată; Pănescu, accidentat în 
etapa trecută, acasă, s-a ferit tot timpul de intrările for
țate ale gazdelor, iar Bălăneanu și Răsădeanu, care au mun
cii mult, erau obligați de adversar să facă contact cu pă- 
mînlul ori de cite ori intrau în posesia balonului. Iar atunci 
cînd acțiunile petroșănenilor se anunțau periculoase, arbi
trul avea grijă să le oprească la timp. (Probabil pentru a 
nu avea neplăceri cu furioșii galeriei). In asemenea con
diții, Științei îi era mai mult decit greu să înscrie. La rîn- 
dul său, apărarea Științei a trebuit să facă eforturi deose
bite pentru a opri iureșul zlătnean. Și s-a descurcat foarte 
bine, cei doi fundași centrali, Tudor și Tzvemari, fiind im
batabili.

Aș putea fi acuzat de subiectivism, dar aduc întru apă
rarea mea toate rezultatele bune obținute dc Știința în de
plasare. Minaurul Zlatna este o echipă solidă, la propriu 
și la figurat. In rîndul ei sînt cîțiva jucători talentați, bine 
dotați fizic și tehnic, ca Matei, Doană, Sîrbu, care și dumi
nică au făcut un joc bun. Echipa gazdă a mers în general 
bine, a creat unele acțiuni frumoase, reușite dar n-a putut 
finaliza. Din dorința prea mare dc victorie, dc a da goluri, 
componenții săi s-au dedat" în repetate rînduri la faulturi 
grosolane, vociferări pe teren, injurii la adresa partenerilor 
de întrecere.

Întregul „spectacol" s-a desfășurat sub privirile îngă
duitoare alo președintelui C.J.E.F.S. Alba și ale observato
rului federal Spiru Valianatos.

Așa a fost duminică la Zlatna.
Dumitru G11EONEA
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A6ENDA CAMPIONATULUI
IUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE Si de astă dată tonul deschiderii ștrandurilor din Va
lea Jiului l-a dat Asociația sportivă „Preparatorul" Lupeni. 
Termoficat, cu cabinele amenaiate, ștrandul din Lupeni 
iși deschide porțile la 15 mai.Minerul Teliuc - Dacia Orâstie 4-0 ; Abatorul Hațeg 

- C.F.R. Simeria 0-1 ; Constructorul Lupeni — Preparato
rul Petrila 1-0 : I.G.C.L. Hunedoara - Minerul Uricani 0-1 ; 
Minerul Aninoasa — Minerul Vulcan 4-1 : Enerqia Deva— 
Parînqul Lonea 1-2 ; Constructorul Hunedoara — Autobu
zul Brad 4-2.

Bun spectacol fotbalistic
la Aninoasa

Intilnirca de fotbal dintre 
Minerul Aninoasa și Minerul 
Vulcan a plăcut prin dirzenia 
cu care s-a disputat, viteza și 
claritatea acțiunilor, a fazelor 
palpitante dc poartă cit și dis
ciplina sportivă în care s-a 
desfășurat.

Jocul începe într-un tempo 
extrem de viu, cu șuturi des
tul de periculoase la ambele 
porți. Spre deosebire de gazde, 
care tind să înghesuie jocul pe 
centru, oaspeții folosesc din ce 
în ce mai mult extremele și 
reușesc să obțină o ușoară su
perioritate în atac. Aceasta le 
aduce o marc ocazie de gol. In 
minutul 20, Cugercan, singur 
în fața porții șutcază de la 5 
nț în brațele lui Gram. încu
rajați de... ratarea oaspeților, 
localnicii pun stăpinire pe joc 
și silesc adversarul să se ma
seze în propriul careu. Timp 
de 25 dc minute gazdele „bom
bardează" poarta prin Oltan, 
Broască și Furnea, dar Lupu- 
Iescu — portarul oaspeți
lor — apără spectaculos.

După reluare, oaspeții slă 
besc ritmul dc joc, fapt cc-i va 
face să sufere o înfringcrc ca
tegorică. Primul gol este îns
cris în min. 50. Oltan execută 
o lovitură din afara careului 
și Furnea reia spectaculos cu 
capul la „păianjen". Acțiunile 
ofensive ale gazdelor se înte
țesc și după opt minute scorul 
devine 2—0 prin golul marcat 
dc Băicșu. Oaspeții reduc din 
handicap prin Cugercan la 
capătul unui contraatac, în 
min. 71. Cel de-al treilea gol 
al Minerului Aninoasa este îns
cris în min. 85. Jucătorul Toni
că scapă singur și de la 6 me
tri șutează in portar. După o 
rafală dc patru șuturi reușește, 
pînă la urmă, să înscrie. Cu 
două minute înainte de sfirșitul 
partidei, Băieșu înscrie cu ca
pul cel mai frumos gol al în- 
tîlnirii și astfel jocul se în
cheie cu scorul de 4-1.

La juniori: Minerul Aninoa
sa — Minerul Vulcan 2—2.

Constantin DANILA

I.G.C.L. Hunedoara — Minerul
Uricani 0-1

tn meciul dc deschidere de 
pe stadionul din Hunedoara 
s-au întilnit echipele I.G.C.L. 
din localitate și Minerul Uri
cani. Nici de această dată po
sesorii lanternei roșii ai clasa
mentului campionatului jude
țean de fotbal n-au reușit să 
le aducă suporterilor satisfac
ția unei victorii. De ambele 
părți s-a jucat crispat, emotiv, 
fapt ce a dus la ratarea a nu
meroase ocazii dc gol. Prima 
repriză se încheie cu scor alb.

Partea a doua a meciului e 
ceva mai animată. In minutul 

Energia Deva —

76 se înscrie unicul gol al par
tidei. Porniți pe contraatac, 
oaspeții reușesc să înscrie prin 
Maioga adjudeeîndu-și victoria. 
Oaspeții puteau obține mai 
mult în fața unei echipe pali
de in replică și care ni se pa
rc complet vlăguită. Scopul e- 
chipei din Uricani de a se în
toarce acasă cu o victorie a 
fost atins. Posesorii lanternei 
se dovedesc mereu darnici cu 
punctele.

La juniori: I.G.C.L. Hune
doara — Minerul Uricani 1-1.

I. VLAD 
profesor Hunedoara

Parîngul Lonea 1-2

Vești de ultima oră
83,82 m la aruncarea 

suli(ei (masculin)
NEW YORK 12 (Ascrprcs). — 

In cadrul concursului fie atle
tism dc la Fresno (California), 
sportivul american Mark Murro 
a /stabilit cea mai bună per
formanță mondială a sezonu
lui în proba dc aruncarea su
liței cu 83,82 m. Pc locul se
cund s-a clasat Frank Covelli cu 
81,69 m. Cu un rezultat exce
lent s-a încheiat și proba de 
440 varzi garduri cîștigată dc 
Ron Whitney in 50"6/10 (de a- 
semenca, cea mai bună perfor
manță mondială a anului). Tn 
același timp cu învingătorul a 
fost cronometrat și Ralph 
Manne.

„Cupa Păcii" a revenit 
baschetbalistelor 

românce
VARȘOVIA 12 (Agcrpres). — 

Turneul internațional feminin 
de baschet dotat cu „Cupa Pă
cii" s-a încheiat la Varșovia cu 
victoria selecționatei orașului 
București. In meciul decisiv, 
baschetbalistele românce au în
trecut cu scorul de 71—57 
(35—30) formația A.S.Z. Var
șovia.

Performante valoroase 
obținute de atleti 
români la Formia

MILANO 12 (Agcrpresl — 
Cu prilejul concursului inter
national de atletism de la For
mia, campioana olimpică Lia 
Manoliu (România) a cîstieat 
proba de aruncare a discului

cu o performanță dc 56.46 m. 
Mihaela Peneș (România) s-a 
clasat pe primul loc la arunca
rea suliței cu 49.63 m. Un alt 
atlet român, C. Corbu a obți
nut victoria in proba dc săritu
ră în lungime cu 7,42 m.

La Bruxelles baschet- 
baliștii noștri au pier

dut cu 70—59
BRUXELLES 11 (Agerprcs). — 

Disputat la Bruxelles, meciul 
amical de baschet dintre 
lecționatcle masculine ale Ro
mâniei și Belgiei a luat sfirșit 
cu scorul dc 70—5!) (26—31) in 
favoarea gazdelor. Cei mai buni 
realizatori ai echipei române 
au fost Albu (12). Nosievici 
(10), Novac și Popa (8). Tn con
tinuare. baschetbalist1: ro’”âni 
vor participa (în localitatea o- 
landeză Haarlem) la tu----- 1 dc
calificare pentru carni'in-mtul 
european. Echipa română iși va 
disputa această șansă alături dc 
echipele Iugoslaviei. Angliei, 
Scoției și Olandei.

Cel mai bun timp mon
dial Ia ștafeta 3X1 500 

m (feminin)
Mt'NCHEN 12 (Agcrpres). — 

Tn cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Bendorf 
(R. F. a Germaniei), echipa clu
bului Olympia Wuppertal 
(Christa Koppdonschager, Sigrrn 
Schumacher și Manuela Preiss) 
a stabilit col mai bun timp 
mondial în proba feminină dc 
ștafetă 3X1 500 m. find crono
metrată în 15’40”6/10.

Intercepție 
la „Zimbrul"
— Salul Ghiță!
— Salul Eugen 1
— Ce-ai lacul ?
— Pierdui, un gol diferenfâ. 

Tu?
— Toi un gol dilerenjă.
— Cum ? Cil!
— 16—15 pentru Mureșul 

Tg. Mureș. A lost meci greu 
dar frumos.

— Și la Zlatna a lost fru
mos (timpul) și greu (meciul). 
Altceva ?

— Mia Domșa — cea mai 
bună jucătoare de pe teren. 
A dat 8 goluri.

— La Zlatna, Tudor Vasile 
— cel mai bun jucător de pe 
teren. N-a dat nici un gol. A 
salvai cîlex a.

...Bănui ji desigur personajele 
dialogului. In pană de... apă, 
autobuzul fotbaliștilor de la 
Șliinfa a interceptai Robur-ul 
handbalistelor, toi de la Ști
ința, in curba Hajegului, la 
„Zimbrul". Antrenorii cp lor 
două echipe, profesorii Gheor- 
ghe Irimie si Eugen Bartha, 
și-au slrins amical miinile, In- 
leresindu-se in același limp 
de rezultatele echipelor lor in 
meciurile disputate duminică.

D. G.

ÎN MECI AMICAL

Jiul — „U“ Craiova 2-0 (1-0)
Anunțată inițial ca o dumi

nică fără fotbal, iată că în colo 
din urmă și această a unspre
zecea zi a lunii mai a fost tot 
o duminică cu fotbal. Deși a- 
nunțată destul de tîrziu și pro
gramată la o oră matinală (nu 
înțelegem de ce ?), intilnirca 
amicală dintre echipele divi
zionare A Jiul și Universitatea 
Craiova a atras în tribunele 
stadionului din localitate a- 
proapc două mii de spectatori. 
Rivalitatea sportivă dintre e- 
chipele antrenate de Titus O- 
zon și Ștefan Coidum promitea 
o întilnire atractivă. Speranțe
le celor prezenți în tribune, 
împărțiți in două tabere, ol
teni și..jieoltcnî, nu au fost 
confirmate pe deplin. Cele 
două formații au practicat doar 
pe alocuri un fotbal de bună 
calitate și aceste momente se 
datoresc echipei 'Jiul și mai 
puțin craiovenilor. Aceștia din 
urmă, lipsiți de aportul piese
lor de bază din angrenajul e- 
chipei, Oblemenco și Martino- 
vici. au reușit foarte rar să 
pericliteze poarta apărată pe 
rînd de Stan și Zamfir. Atacu
rile inițiate de Pcroncscu, Li- 
bardi, Achim și Naidin au fost 
destrămate ușor dc apărarea 
oaspeților. Dominarea aproape 
permanentă a jiuliștilor s-a

datorat în bună parte jocului 
laborios al mijlocașilor Cotor- 
mani și Sandu, mult mai buni 
decit omologii lor Dcselnicu 
și Strimbeanu.

Prima parte a jocului apar
ține gazdelor care insă nu pun 
în maro dificultate poarta a- 
păratâ de Oprea decit foarte 
rar. Achim în minutul 12, Nai
din și Sandu în minutele 19 și 
22, ratează dc puțin deschide
rea scorului. In min. 26 Naidin 
execută a 5-a lovitură de colț 
pentru echipa sa. Un luft al 
lui Popa și balonul ajunge la 
Libardi care din colțul careu
lui de 16 metri reia puternic 
în poartă. Peste numai patru 
minute, Georgescu, urcat în a- 
tac, șutcază puternic dar min
gea trece peste bară. O buna 
ocazie o ratează petroșănenii in 
min. 34. Cu scorul de 1-0 pen
tru Jiul se încheie prima re
priză.

Partea a doua a meciului 
are o desfășurare aproape i- 
dentică primei. Același joc 
dcstructîv al apărătorilor din 
Craiova, aceleași imprecizii, ale 
cvartetului ofensiv petroșă- 
ncan. Singurul moment demn 
de notat în această parte a 
jocului, s-a petrecut in minu
tul 52, rînd Sandu a înscris 
printr-un șut imparabil de la

20 de metri un gol marc in
poarta universitarilor apărată 
acum dc Gabora.ș. Apoi, ratări 
ale lui Pcroncscu, Libardi, Niță 
și Stănescu.

Pe parcursul 
minute dc joc 
comportarea în

celor 90 de 
am remar 
general bună

Jucînd în deplasare la De
va, echipa minerilor din Lonea 
a reușit să învingă pe Ener
gia după un joc de bun nivel 
tehnic. Meciul începe furtunos, 
fazele altcrnînd dc la o poartă 
la alta. Se joacă în viteză, fapt 
care dă o notă do spectaculo
zitate meciului.

Gazdele forțează deschiderea 
scorului și izbutesc să facă a- 
cest lucru în min. 27 cînd ba
lonul centrat dc pe partea 
dreaptă ajunge în fața porții 
tindo, după o serie dc șuturi 
trimise consecutiv de înaintași, 
portarul lonean Duc este bă
tut. La scorul de 1-0, gazdele 
nu mai insistă, iar rarele lor 
atacuri sînt destrămate de ' 
tre apărarea oaspete. In aceas
tă notă ia sfirșit prima parte 
â meciului.

După pauză, cei care atacă 
mai mult sînt oaspeții. Echi
pa loneană creează tîteva faze 
de toată frumusețea dar pri
peala lui Svedac și șutul de
fectuos al lui Lupa face ca 
scorul să nu se modifice. Tn 
min. 65 Onici aduce egalarea 
printr-un șut sec. Peste 10 mi
nute, la un cantraatac cons
truit inteligent de halfia echi
pei din Lonea, Svedac trimite 
balonul în plasă. Deci victorie 
în deplasare cu 2—1. Tntrcaga 
echipă din Lonea a practicat 
un joc bun. evidențiindu-se în 
mod deosebit Șereș, Onici și 
Lupa .

La juniori • Energia Deva — 
Parîngul Lonea 3—0.

HANDBAL, DIVIZIA B

Am văzut... 
spectatori îericiți

Rezultatele concursului Pronosport 
nr. 19 din 11 mai 1969

1. Boloqna — Palermo 1
2. Cagliari - Sampdoria X
3. Juventus — Fiorentina 2
4. Pisa — Lanerossi X

5. Roma - Atalanta 1

6. Varese — Torino 1

7. Verona - Internazionale 2

8. Dunărea Giurgiu — Progresul Brăila 1

9. Meirom - Metalul București 1

10. Oțelul Galați — Gloria Birlad 1

11. A.S. Cugir — Chimia Rm. Vilcea 1

12. C.S.M. Sibiu - Olimpia 1

13. Industria Sîrmei — Electropulere 1

a liniei de apărare jiulistă care 
a jucat cu mult calm, contri
buind în repetate rînduri la 
inițierea unor atacuri pericu
loase. Atacanții ambelor echi
pe au rămas datori la capitolele 
orientare, incisivitate și efica-j 
citate. Desigur, punctele acu-[ 
mulate pină în prezent dc cele 
două echipe în campionat scu
tesc pe jucători, antrenori șî 
suporteri de orice surprize ne
plăcute, dar pentru o clasare 
cit mai bună la sfîr.șitul aces
tui maraton fotbalistic vor tre
bui lichidate deficiențele sem
nalate în partida dc duminică.

Cele două echipe au apărut 
pe teren in următoarea alcă
tuire :

Jiul: Stan — Georgescu, 
Gcorgevici, Stoker, Tonca — 
Cotormani, Sandu — Perones- 
cu. Libardi, Achim, Naidin.

Universitatea : Oprea — Ni- 
culescu, Țană, Popa, Ștefan — 
Strimbeanu. Dcselnicu — Ni
ță, Tacoi, Bălan, Cîrciumărescu.

Nicolae LOBONȚ

Nicolae POPA

CLAS A E IA T II L
1. Minerul Teliuc 23 16 6 1 63-10 38
2. C.F.R. Simeria 23 18 1 4 63-18 37
3. Parîngul Lonea 23 11 4 8 48-30 26
4. Constructorul Hurisdoa ra 23 11 3 9 42-27 25
5. Dacia Orăștie 23 11 3 9 40-37 25
6. Minerul Vulcan 23 10 1 12 37-36 21
7. Minerul Uricani 23 10 1 12 33-43 21
8. Abatorul Hațeg 23 9 3 11 29-42 21
9. Minerul Aninoasa 23 7 6 10 35-35 20

10. Constructorul Lupeni 23 7 6 10 33-43 20
11. Autobuzul Brad 23 8 4 11 36-58 20
12. Preparatorul Petrila 23 8 3 12 31-50 19
13. Energia Deva 23 6 6 11 31-47 18
14. I.G.C.L. Hunedoa ra 23 4 3 16 18-63 11

Etapa viitoare:
Dacia Orâștie — Constructorul Hunedoara ; Autobuzul 

Brad — Enerqia Deva ; Parînqul Lonea — Minerul Aninoa
sa ; Minerul Vulcan — I.G.C.L. Hunedoara ; Minerul Uri
cani - Constructorul Lupeni ; Preparatorul Petrila - Abato
rul Hateq ; C.F.R. Simeria — Minerul Teliuc.

A început returul 
campionatului municipal

Simbălă și duminică s-au 
disputat primele meciuri din 
returul campionatului munici
pal de fotbal, competiție in 
care sînt angrenate 8 echipe 
din Valea Jiului.

La Lupeni. pe stadionul „Mi
nerul' s-a disputat intilnirca 
dintre PrcpnraLorul din localitate 
și C.F.R. Petroșani. Gazdele au 
câștigat < u srorul dc 4—3, după 
ce la pauză conduceau cu 3-0.

Pc terenul din Petrila, s-au 
întilnit echipele I.G.L. Petroșani 
și Energia Paroșcni. Cu un 
plus dc eficacitate, onergeti- 
cienii au clștigat intilnirca cu 
scorul dc 2-1.

Un meci echilibrat, încheiat 
cu un just rezultat de egali

tate, 1-1, a avut. Ioc la Lonea 
intre fruntașele clasamentului, 
Știința II și Constructorul mi
nier Petroșani. De notat că 
înaintașii ambelor echipe au 
ratat ocazii deosebit dc bune 
de gol.

Al patrulea meci urma să se 
dispute intre Utilajul și I.G.C., 
ambele din Petroșani. Această 
intilnire insă nu a avut loc 
deoarece conducerile consiliilor 
asociațiilor sportive respective 
nu acordă atenția cuvenită a- 
cestoi competiții sportive, în- 
< ■ rcind să-și motiveze inacti
vii: lea prin lipsa unpr posibi
lități financiare și a terenuri
lor de joc.

Considerăm că motivările lor 
nu sînt întrutotul întemeiate

deoarece terenul C.F.R. din 
Petroșani le-ar fi pus la dis
poziție ca și în anul trecut, 
fără pretenții exagerate de 
chirie. In ceea ce privește de
plasările (in special pentru 
I.G.C.), ele nu pot constitui ob
stacole in calea participării la 
caippionat deoarece este vorba 
doar de două deplasări, la Lu
peni și la Vulcan, celelalte me
ciuri trebuind să se desfășoa
re la Petroșani.

Este de datoria consiliilor a- 
socîațiilor sportive Utilajul și 
I.G.C. să acorde mai mult in
teres acestei competiții fotba
listice. deoarece tinerii vor să 
facă sport.

Staicu BALO!

Interesul stîrnit dc întiini- 
rea de handbal dintre echipele 
masculine Știința din localita
te și Metalul Copșa Mică îl 
atestă numărul record de' spec
tatori prezenți in tribunele din 
jurul terenului do zgură roșie 
din incinta stadionului Jiul. 
Spectatorii au venit să urmă
rească unul din derbiurilc e- 
tapei, derbi care se anunța deo
sebit de interesant, datorită 
poziției „avansate" in clasa
ment a oaspeților și dorinței 
dc menținere în plutonul frun
taș a gazdelor. Tn finak spec
tatorii au avut prilejul să a- 
plaudo una din cele mai fru
moase evoluții a echipei noas
tre in acest campionat, • oncre- 
tizată prin categorica victorie 
obținută de băieții prof. Ba- 
rabaș. Am văzut spectatori fe
riciți, aplaudind intervențiile 
magistrale ale portarilor Măr- 
gulescu și Florea, primul, ex
celent timp de 47 de minute, 
inteligența unui conducător dc 
joc în zi marc în persoana lui 
Anghel, eficacitatea remarca
bilă a lui Cosma (8 goluri) și 
Tgnătescu (5), vivacitatea tină- 
rului Fancsali sau a mai „bă- 
trînului" Popovici. Bine au ju
cat și ceilalți coechipieri con
tribuind din plin la reușita 
finală.

Prima repriză începe sub 
auspicii mai puțin favorabile 
studenților : un șut prin sur
prindere executat de Rusu 
(Metalul) și oaspeții iau condu
cerea. Egalarea este adusă de 
Cosma, iar Popovici aduce un 
avantaj minim echipei sale. 
Daian, omul dc gol al celor de 
la Copșa aduce pentru ultima 
oară egalarea în această par
tidă. In continuare petroșăne
nii joacă din ce în ce mai bi
ne. se apără cu multă atenție, 
iar în atac pot fi opriți numai

prin fault. Două lovituri de la 
7 metri și una de la 9 metri 
aduc un prim avantaj mai sub
stanțial echipei locale. Toi-K.in 
7 m reduc din handicap și oas
peții, pentru ca pînă la sfirșitul 
reprizei să nu mai înscrie de
cit două goluri, față dc cele 
nouă realizate dc Cosma (4), 
Fancsali, Tgnătescu si Anghel 
(cile 2).

După pauză oaspeții intră 
deciși să recupereze clin han
dicap. Ei se apără cu mai mul
tă siguranță și după ce pri
mesc un gol (autor Popovici), 
înscriu dc 4 ori, scorul ajun- 
gînd la 15-9 in minutul 47. mi
nut in care portarul Mărgul es
eu. excelent pină atunci, este 
eliminat dc pe teren pentru 
comportare nesportivă la adre
sa adversarilor. Se părea că 
prin scoaterea lui Mărgulcscu, 
poarta Științei va fi mai ușor 
perforată, dar Florea o apără 
cu strășnicie ne mai fiind ne
voit. să scoată balonul din pla
să decit de două ori pină la 
fluierul final. In acest timp însă 
gazdele atacă cu aceeași hotă- 
rirc. înscriind goluri dc toată 
frumusețea prin Anghel și Ig- 
nătcscu (cite 2), Fancsali, Cos
ma și Popescu. Cu scorul de 
-3—II (14—5) ia sfirșit o întil
nire care a mulțumit pe de
plin pe numeroșii spectatori 
prezenți în tribune. Pentru jo
cul preshit (pe care l-am dori 
repetat și în întâlnirile viitoa
re), merită felicitări întreaga 
echipă antrenată de profesorul 
Nicolae Barabaș. Dc la oaspeți, 
cei mai buni au fost Schell (3), 
Daian (3) și Litchell (2).

Un arbitraj bun a fost asi
gurat de cuplul G. Nenciu (Bu
curești) și T. Gothard (Odor- 
hei).

L. NICOLAE

Plonjonul portarului s-a dovedit inutil. Minqea a poposit în plasă.
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CArbuncli din a-
a avut ținut dc

cenușă mai mic eu 0,6 puncte 
deeit cel planificat. Deci, din 
punct de vedere al calității, 
startul în luna mai și totodată 
țn etapa decisivă a intrrccrii 
este bun, promițător Mai că
mine ca realizările să fie „săl
tate" și la extracția cărbunelui; 
proporția dc 100 la sută reali
zare a planului la decada l-a 
din mai oricum r totuși un re
zultat modest pe bazin acum 
cînd se cere un spor substan
tial la producție pentru asi
gurarea înfăptuirii cu succes a 
angajamentelor luate Tn acest 
scop trebuie să fie mobilizat 
mai activ întregul potențial teh
nic $i uman al exploatărilor 
minier»', mai ales acolo unde o- 
xistâ restanțe in îndeplinirea 
planului pe cele patru luni tre
cute,

O caracteristică a acestei de
cade este realizarea planului 
de către exact jumătate din

numărul minelor — Paroseni 
4 1 162 tone, Lupcni 1 2fll7
tone, Dilja I 596 tone și Pctrila

I- 106 tone, in timp ce cealaltă 
jumătate din numărul exploată
rilor a rămas sub plan : l’ri- 
cnn» — 1 002 tone, Aninoasa 
— I 251 tune, 1 anca — 1 265 
tone. Vulcan — 1 011 tone Dc 
remarcat că minerii dc la Pa- 
roșoni au intrat in con 
doua lună consecutiv de
dețin locul de fruntași in rea- 
llznrc.i sarcinilor do plan, ur
mați de minerii Luponlului și 
de cei do la DII ia. Este dc rc- 
inarofrt. dc asemenea, reviri
mentul minei Pclrila. Minerilor 
de la 
sarcina deosebită do 
realizările 
mcază în 

realizarea, 
eliberării patriei, a angaja 
tulul luat în întrecerea pe 
an inițiat-o 
minelor din județ.

Din grupul de mine rămase 
sub plan ies. ca proeminente

Pctrila le revine insă 
a-ți spori 

în decadele ce ur- 
vederca recuperării 
din luna aprilie șl 
pină la aniversarea 

'amnn- 
’ caro 

inirc colectivele

insuccesele minerilor dc la Lo- 
nea și llricani. După ce au în
cheiat luna aprilie cu un minus 
de peste 2 000 tone, minerii din 
llricani au muncit slab și in 
prima decadă din mai, rotun
jind minusul la perie 3 400 dc 
lone. Parcă dinadins să le fa
că „concurență" ortacilor din 
extremitatea estică a bazinu
lui. minerii de Ia l.onea au în
cheiat și ci decada l-a cu o 
rămincre sub pian do 1 265 to
ne. Căderea sub plan a minei 
Vulcan, împotmolirea și mai 
mult a minorilor din Aninoasa 
in insuccese au diminuat, do 
asemenea, mult realizările pe 
ansamblul Ixizinului. Ce mă
suri n luat Consiliul do admi
nistrație al Centralei cărbune
lui față do această situație ? 
Pentru a afla răspunsul ne-am 
adresat tovarășului ing. Gheor- 
gho Iliescu, director tcbr'’o al 
centralei. „In eforturile noastre 
jx’ntru redresarea producției 
n^-n-n cor'-'l nfr;-t cu »’>-eeă»1pre 
atenția către cclo două extre
mități alo bazinului, mina Lo-

nsnsKszm
că, practic, distanțele neînsem
nate, o rețea echilibrată, su
ficientă. dc străzi și aici. Sc știe 
că. sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, un numeros 
detașament dc constructori au 
materializat proiecte cu arhi
tectură. grad dc confort și fi
nisaj reușite, moderne. Nu arc 
rost să le mai enumerăm. Tot 
ceea ce s-a realizat este bun. dar 
reprezintă numai un inccput. 
Important este faptul că, deja, 
s-a deschis o perspectivă lar
gă optimistă, construcțiilor cu 
tot mai valoroase elemente ar- 

Pc-
i sc 

de 
de 
în

» a~

hitecturalc in municipiul 1 
troșani. In prezent, analiza 
adinceștc și sînt în curs 
elaborare o scrie întreagă 
proiecte de sistematizare 
detaliu. Fără doar și poate, 
vestea sc vor reactualiza, cînd 
și acolo undo viața o va impu
ne. Actualmente, se elaborează 
detalii do sistematizare pentru 
centrul Pctrilci. zonele sporti
ve și cea a spitalului din Pe
troșani. centrul Vulcanului, un 
nou microraion Ia Uricani, și 
altele. Jn anii care vor unna 
se vor dezvolta și alte unități 
de locuințe prin construirea 
micraraionului 3 A din Vul
can, prelungirea cartierului Li-

vezeni. realizarea microraioa- 
nclor Viscoza IV — Lupcni și 
Tarhat — Uricani ele... Locui
torii din minunata Vale a 
Jiului vor asista la terminarea 
marelui cartier Aeroport și for
marea Potroșaniului ca un ve
ritabil nucleu urbanistic. Ia 
închegarea unor „salbe" de 
clădiri la poalele Drăgoiului— 
Vulcan, la întregirea Lupcniu- 
lui...

„Marele oraș municipal" este 
o realitate iminentă.

In timpul relatării 
din cînd în cînd, cu 
planșele întinse pe 
caro „galbenul* — < 
realizate 
geornetrrilc viitorului, umplute 
cu nuanțe luminoase de ver
de și albastru...

— Să revenim la ceea ce va 
trebui realizat in anul curent. 
Ia aceste contururi trasate cu 
roșu — obiectivele arzătoare...

— In 1969 — an de impor
tanță hotărîtoarc pentru cinci
nalul al patrulea — vor fi date 
în folosință pe puțin cele 1 215 
apartamente planificate. Facem 
această afirmație în baza rea
lizărilor de pe trimestrul I : 
276 apartamente, cu patru mai 
multe decît era prevăzut. Sînt 
în curs de finisare, pe întreg 
municipiul. 324 apartamente, 
deci tot atitea familii vor lo 
cui pînă Ia I iulie în casă 
nouă, cu 16 mai mult decît

i am Iras. 
i ochiul la 

masă in 
obiectivele 

erau copleșite de

prevede planul. Este o con
tinuare lăudabilă a bunului o- 
bicci al constructorilor de a-.și 
realiza sarcina fizică. Desigur 
posibilitățile in acest sens sînt 
chiar mai mari și constructo
rul — după cite știm — anali
zează acest aspect. Ca o pro
blemă. căreia este necesar să 
i se caute o rezolvare cores
punzătoare din partea construc
torilor. râm ine aceea a rea
lizării la un nivel cores
punzător a finisajelor exte
rioare, cărora nu li s-a acor
dat atenția cuvenită pînă a- 
cum: sistematizarea spațiului 
dintre blocuri, nivelarea tere
nurilor. amenajarea corectă a 
punctelor gospodărești, a zone
lor verzi și aleilor, a platfor
melor de jocuri pentru copii. 
La obiectivele care înregistrea
ză unele rămîneri in urmă (de 
exemplu microraionul Tudo>- 
Vladimircscu — Lupcni, car
tierul 8 Martie Pctrila, micro
raionul 2 din Vulcan, unele 
lucrări gospodărești-cdilitare) 
sc impune accelerarea ritmului 
de construcție, pentru încadra
rea în graficul stabilit.

Lichidarea stocu
riior de mărfuri cu
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Cei mai liberi
circulație anormală

l KM UU. PIS l’.VG I

oameni din lume
din satul ce „ocro-

vine din traficul intre India, 
Pakistan-'i emigranții din Gol
ful Persic. Muscat, Abu Dali 
sînt intre altele centre comer
ciale importante. Aici se gă
sesc negri, fii și nepoți de 

probabil, complet isla-sclavi 
mizați.

I Tnii 
ocupă 
lor. formînd familii dc sclavi.

In timpul celor cinci zile cit 
an> stat in tabără am fost de 
fierari dală invitat în alte cor
turi. Do fiecare dată, interiorul 
lor se transforma in sală de 
f<^tin. Ne așezam pe covoare 
care (notă discordantă) sini țe
sute de mașină și poartă mar
ca „miidc în Germany". Oas- 
p- ții. vreo zece bărbați, sc a- 
.<< ază in formă de potcoavă în 
jurul unui spațiu gol acoperit 
cu <i pinză murdară, sprîjinîn- 
du-șj cotele pe șei de cămile. 
G;.zda servește cafeaua cu care 
începe totdeauna o masă ofi
cială. In mina osoasă ține trei 
ccsruțp mici de faianță albă în 
care toarnă, dintr-o cană cu 
cj'-ii! lung, cafeaua gustoasă, 
j.ri gâtită după moda turcească. 
O sorbim încet și cînd o ter
minăm, ceșcuțolo sînt umplute 
di'» nou si oferite altor oaspeți.

’»<• înconjoară o mulțime de 
oameni tăcuți. Pătura care în
chide cortul este dată la o par
te, iăsind să treacă doi sclavi 
negri care poartă o tavă uriașă 
dc aramă, adincă dc 10 cm și 
plină cu mincare : o piramidă 
de pulpe de miel, de cotlete 
ieșite dintr-o grămadă de orez, 
iar pe deasupra un cap de miel 
fiert. Mîncarea este așezată în 
centrul potcoavei și peste ca se 
toarnă sosuri grase in care plu
tesc bucăți dc ficat si mărun
taie ale mielului sacrificat pen
tru acest biinchet, plus o călda
re de unt topit și de grăsime 
fierbinte, incit sosul iese afară 
din tavă si se varsă pe jos.

Stăpinul casei ne poftește să 
mincăm. Din politețe, ne prefa
cem eâ nu auzim. Totuși tre- 
bui>- să ridic mineca dreaptă și 
sâ întind mina. Văzind că am 
dat semnalul, vecinii mei nu 
se mai pot abține : ei iși înfig 
miiniJe in tavă, smulg bucățile 
dc carne — aliment de lux —și 
lasă dc o parte orezul. După ce 
nc-am săturat, un sclav ne toar
nă apă peste miini. Apoi ni sc 
servește din nou ceai sau cafea 
fo; rtf dulce.

Beduinii, rare nu au vizionat 
niciodată un film. înțeleg foarte 
greu viața francezâlor care beau 
vin, înănincă .-mc fără să vî- 
noze și lucrează in uzine. Foar
te mulți m-au întrebat dacă 
pășunile din Franța sînt bune 
pentru cămile

Jndreptindu-mâ spre cortul in 
care voi dormi, aud un zgomot 
care pare că vine din afara 
taberei. Este un beduin care so
sește cu trei cămile încărcate

rămin în oază, unde se 
do cultivarea palmicri- 
-mind făi

cu curmale 
tește" tribul in care sînt găzdu
it. Satul se află Ia patru zile de 
drum cu cămila, adică circa 
300 km și probabil în Arabia 
Saudită. Pentru beduini nu ex
istă noțiunea de frontieră.

Palmierii sînt cultivați de 
sclavi care au trimis acum aren
da cuvenită. Astfel nomazii 
păstrează o legătură cu viața 
sedentară dc caro nu sc pot 
lipsi cu totul. Palmierul, ca și 
cămila, reprezintă o providență 
a deșertului. O legendă arabă 
spune că atunci cînd Dumnezeu 
a făcut pămintul. a creat si de
șertul și și-a dat scama de gre
șeala sa. Pentru a o repara, îna
inte do a crea omul, el a luat 
putină materie pregătită pentru 
Adam si a făcut din ea cămila. 
Este drept că viata oamenilor ar 
fi imposibilă intr-un deșert in 
caro nu ar putea trăi cămile 
sau crește palmieri. Palmierul 
este intr-adevăr un copac bun 
la toate. Sedentarii fac din el 
vin. utilizează lemnul lui pen
tru construcții rudimentare care 
nu necesită materiale mai re
zistente. Fibrele de lemn pot fi 
împletite, fabrieîndu-se astfel 
covoare solide și fringhii. Pal
mierii servesc și la confecțio
narea măturilor. Curmalele con
stituie un aliment gustos și hră
nitor. Pentru a Ie culege, omul 
se cațără in vîrful copacului, 
cu trupul legat cu o fringhic 
împletită care înconjură în 
același timp și trunchiul palmi
erului. Picioarele se f'X'ază, ca 
si frînghia, de asperitățile co
pacului. și astfel omul se cațără 
fără prea multă oboseală. 
Curmalele pot fi consumate 
proaspete sau îngrămădite in 
oale sau saci Ele capătă atunci 
un gust mai dulce și pot fi con
servate un an întreg. Sîmburii 
pisați constituie o hrană exce
lentă și '’--or de transportat pen
tru cămile.

Viața in deșert este grea pen
tru că acolo se găsește putină 
hrană. Totuși ea nu necesită o 
muncă grea.. Femeile gătesc ore 
de-a rindul o mîncare pe 
o gospodină europeană 
face-o foarte repede. Ele 
alăptează numeroșii copii, 
timp ce bărbații păzesc turmele, 
joacă table sau s<- bat ry-ntru 
fleacuri.

Oamenii cm care ;i"> trăit 
aceste rinei zile au rămas săl- 
bâtici. combativi, mindri. incit 
nti și-ar v înde niciodată inde- 
jxndenta unui patron. Ei nu-și 
vînd nici chinul. De îndată ce 
scoteam un aparat 
lori se întristau.

In cursul acestor 
petrecute in cort, am simțit cit 
de interesantă este totuși viața 
nomadă, cită ospitalitate, cită 
politețe ! Obiceiurile dcy rtului 
sînt foarte departe dc „urbanis
mul" orașelor noastre. Am văzut 
că deșertul este departe de a 
fi uniform. El oferă un specta
col și o emoție nonă la fiecare 
pas, la fiecare pas al oamenilor 
„civilizați".

ziții legale care soluționează a- 
ceste litigii. Expunerea mărfu
rilor, prezentarea și oferirea 
lor consumatorilor, împreună 
cu o deservire ireproșabilă, vor 
contribui Ta desfacerea mărfu
rilor în termenele planificate. Ia 
prevenirea formării de mărfuri 
greu vandabile. Dacă totuși e- 
xistă stocuri de mărfuri greu 
vandabile și cu mișcare lenta, 
aparatul comercial este obligat 
să analizeze si să stabilească 
măsuri de readucere a acestor 
valori în circuitul economic în 
termenul cel mai scurt șî cu 
cheltuieli sunlimentare cit mai 
mici. Prin această prismă tre
buie să acționeze, pentru va
lorificarea storurilor menționate 
mai sus și «narat»’’ rnmrrcîaț 
din Valea Jiului. Punerea în 
practică a principiului gestiunii 
economice proprii nu se împa
că cu generarea de cheltuieli 
suplimentare care să fie supor
tate dc întreprinderi, ci el 
cere ca acestea să fie supor
tate de persoanele care se fac 
vinovate. Dacă pînă în prezent 
n»» este reglementată în totali
tate recuperarea acestor chel
tuieli. nu este lipsit dc interes 
să eăsim soluțiile rele mai co
respunzătoare care să ducă la 
bamrnq canalelor de scurgere 
neproductivă a bani'or statu
lui.

In concluzie, este de amintit 
că prevenirea și lichidarea sto
curilor de mărfuri grop vanda
bile și cu mișcare lentă trebuie 
să fie o preocupare permanen
tă a factorilor răsminzători din 
aparatul comercial care pot si 
trebuie să elimine această ra
cilă generatoare de cheltuieli 
inoportune nrincio«»lor socialiste 
de gospodărire a fondurilor.

caro 
ar 
iși 
in

cinci zile

Moniorii din echipa lui Mihai Ratz de la șantierul T.C.M.M. 
letul metalic ol culoarului de bandă pentru stația de sortare.

nea și Uricani — ne-a declarat 
interlocntoruJ. Inecpind din 7 
mai, îa aceste exploatări co
dașe au fost trimise cit 
colectiv dc specialiști din 
trală care, la fața locului, 
lizează în amănunțime c« 
rămîncrii sub plan, rezervele 
interne nefolositc, posibilitățile 
existente pentru redresarea pro
ducției, in <cl mai scurt timp, 
și îndeplinirea planului Pe 
baza constatărilor, vor fi întoc
mite grafice prin caro sc va 
eșalona recuperarea minusului 
din aprilie și din decada î-a 
a lunii mai. T^i celelalte ex
ploatări nu sînt cauze majore 
pentru nerealîaarca planului — 
in afară do linsa dc efectiv, 
lipsa unor utilaje ca de exem
plu transportoare și a unor pie
se do schimb — astfel că luna 
mai, prin măsurile luate dc 
Consiliul do administrație al 
centralei, trebuie să fie înche
iată cu planul realizat de către 
toate'minele din Valea Jiului".

Deci, optimism cu toate că 
decada l-a nu pare să confir
me acest lucru. Printr-o mobi
lizare mai activă a potenția
lului tehnic și uman de la ex
ploatările miniere, de către co
mitetele do direcție și organi
zațiile de partid și sindicat, 
printr-o mai bună organizare a 
producției și a munci». întări
rea disciplinei, minerii Văii Jiu
lui vor reuși să sc ridice la 
nivelul îndeplinirii planului de 
producție și a angajamentului 
de întrecere.

NOTE • NOTE
Contact turistic

Să nu-mi spuneți cum mi-a 
spus Solronicâ, prietenul meu 
din anul cînd eram in grupa 
mică: „Păi ce, le-am chemat 
eu ? Nu-ți place, ia-o pe unde-oi 
venit I" Sigur că nu m-a che
mat nimeni să-mi fac concediirl 
în Valea Jiului Ba m-a chemat 
luna mai. Și m-a chemat Parîn- 
gul și defileul, și Valea însăși. 
Numai că nici Paringul, nici de
fileul n-au cunoșlinfe la hotel, 
la frizerie, la restaurante. Așa 
că mi-au spus-o verde : vii. dar 
te descurci Cum știi.

Și cum n-am știut, nu m-am 
descurcai. Am dormit la hotel; 
ba n-am dormit c-atîfa scîrlîie 
podelele de le-auzi chiar dac-ai 
băgat o tonă de vată în fiecare 
ureche. Am vrut să plec dis-de- 
dimineață s-ajung și eu o dată 
departe. Dar nu s-a pulul pen
tru că mi-a plăcut să dorm la 
etajul III. A trebuit să dau iii- 
Hiclate celor de la I, apoi dc la 
II și apoi să aștept pînă -virte' 
apa. Că apă să curgă și la I și 
la II dimineața, cînd loji au pre- 
tenfia să se spele... nu Intră în 
competentele „sporite" ale unui 
unic hotel de oraș 1 In rest, 
lotul a lost bine...

...pînă la frizerie. Nu știu ce 
număr arc, nici cum o cheamă, 
că nu și-a tipărit carte de vi
zită. Pe vitrine scrie simplu: 
Frizerie. Dar e aproape de ho
tel, pe coif. Cum îi calci pra
gul îfl și vine să ieși. Eu am 
rezistat lotuși. Și nu 
Solronicâ zice că n-a rezistat. 
Chiuveta cred că n-a lost spă
lată de cînd a venit din fabri
că, prosoapele sîni sigur că nu 
mai pol fl albe, pe jos, nu știu 
ce-o li, dar pardoseală nu-i, și 
nici mozaic. Frizerila m-a pus 
în temă că „ăla e un porc și 
jumătate" și că dacă mai vine 
„să nu mai fie servil", ba chiar 
„să fie scos afară". Săracu’ ăla. 
Nu-1 cunosc. Dar cred că-1 doa
re : dacă 
porc si 
nici doi, 
vrut s-o 
jumătate 
prudente

Așa că, dragă Sofronică, î/i 
fac pe plac : o iau din loc. Nici 
nu mai mănînc. Dacă aud acolo 
că ăla e un ciinc și Iretsier- 
luri ?

oricum.

l-a tăiat ca să fie ..un 
jumătate" I Nici unu, 
unu și jumătate. Am 
întreb unde-i cealaltă 
dar m-am ferit de im-

Dan CORIOLAN

Pentru un kilogram 
de carne de porc

Zi însorită de mai. Jn fala u- 
nilății de carne nr. 118 din Pe
troșani (piață) așteaptă dis-de- 
dimineață foarte mulfi cumpără
tori: femei, bărbați mai tineri, 
mai vîrslnici în dorința de a 
putea cumpăra un kilogram-două 
de carne de porc care urma să 
intre în măcelărie dintr-o clipă 
in alta, fa ora 9. carnea aștep
tată a sosit, a fost descărcată și 
transportată in unitate. Cumpă
rătorii au răsuflat ușurați. Dar, 
deziluzie Carnea de porc n-a 
fost pusă in vînzare. Cel do; 
lucrători din unitate i-au tot a- 
mînal pe cumpărători, încercin l 
să vîndă carnea de miel exis
tentă. S-nu produs nemulțumiri,

discuții nu tocmai principiale. 
Oamenii așteaptă răbdători în 
timp ce pe ușa măcelăriei, cu
noștințe ale vînzălorilor ieșeau 
cu pachete de carne sub braț. 
Cilcva gospodine au venii la 
redacție și ne-au relatat respec
tiva stare de lucruri. Ne-am de
plasat imediat la fala locului. 
Situația era așa cum ne-o de- 
scriseseră. Scenele petrecute în
tre vînzălori și unii cumpără
tori erau de-a dreptul penibile. 
Gestionarul unității ne-a spus că 
trebuie să vîndă mai înlîi car
nea de miel, apoi o va vinde 
și pe aceea de porc. Cumpără
torii n-au decît să aștepte. Nu 
ne-am pulul explica ușurința cu

Modernizarea drumului național

Tv
MARȚI 13 MAI

17.30 Telex Tv.
17,35 Lumea copiilor.
17,50 Limba engleza. Lecția 

57.
»8,15 Albatros — revistă lite

rară pentru tineretul 
școlar.

18,40 Două interprete ale cin- 
(ccului năsfiudean : Ma
ria și Marioara I’recup.

19,00 Telejurnalul dc seară. 
Buletinul meteorologic.

19.30 Din lumea științei. 
20,00 Scară de teatru : „O

scrisoare pierdută' de 
I. L. Caragiale.

23,00 Teleglob.
23,20 Telejurnalul de noapte.
2.1.30 închiderea emisiunii.

Radio 

Au început lucrările de mo
dernizare a drumului național 
nr. 22 Brăila — Măcin — Tul- 
cca, important traseu rutier de 
interes economic și turistic din 
nordul Dobrogci. O dată cu as
faltarea șoselei se va încheia 
acțiunea de modernizare a re
țelei drumurilor naționale din

Dobrogea. Sc prevede începe
rea construcției autostrăzii Va
dul Oii — Constanța, în prima 
etapă (aeroportul M. Kogălni- 
ceanu — Constanța), precum și 
a unor lucrări necesare punerii 
in exploatare a autostrăzii Con
stanța — Mangalia.

(Agerpres)

A N U N T
DIRECȚIA REGIONALA C. F. R. DEVA

Recrutează candidați pentru școala de gradul I VI (acari, frinari, manev ranți, cu durata 
13 săpfâmini) și școală «Ie gradul II M/C (conductori, șefi manevră, șefi de tren cu durata 
27 săptămîni.

Se cer următoarele condiții :
Pentru școala de gradul I M : 7—8 clase elementare, virsta 18—40 de ani. Pentru școala 

gradul I M se primesc candidați și cu 4 clase.
Pentru școala de gradul fl M/C: 7—8 clase elementare, virsta 18—40 ani.
La înscriere candidat ii vor prezenta următoarele acte :
— certificat de studii în original;
— dovadă asupra stării de sănătate eliberată dc circumscr*Pt’a sanitară unde este luat 

evidență;
— mlcrnraf’iografia;
— certificat «le naștere in original și copie nelegalizată.

I ’ AMEX'ELE VOR AVEA LOC
gra Iul I M, la stația C.F.R. Petroșani la data de 18 mai 1969. 
gradul l M la stația C.F.R. Teiuș la 24 mai 1969.
gradul II M/C, la stația C.F.R. Deva la 25 mai 1969. 
elevii vor beneficia de o bursă de 700- lei lunar, cazarea gra

tuită și masă la cantina centrală C.F.R., precum și de o călătorie gratuită lunar la do
miciliul candidatului.

După repartizarea in producție, absolvenții vor beneficia de următoarele:
— uniforme gratuite;
— permise de călătorie gratuite pe C.F.R. pentru absolvenți și membrii familiei. 
Abonament gratuit pe C.F.R. de la serviciu la domiciliu.
înscrierile se fac pînă in ziua examenului, cu condiția ca vizita medicală să fie făcută. 
Relații suplimentare se pot lua zilnic de la șefii stațiilor C.F.R., sau de la Direcția 

regională C.F.R. Deva, telefon 2630, interior 159.

de 
de

de
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carc o asemenea condifie. după 
noi absurdă, este pusă în laja 
cumpărătorilor. De ce sule de 
oameni să aștepte pînă se vinde 
carnea de miel pentru a putea 

s lua un kilogram de carne de 
porc? Timpul oamenilor nu cos-, 
lă bani ?

— Dacă n-ar li carne de porc, 
n-am zice nimic — au interve
nit gospodinele Silvia Ivășcan, 
Viorica Cimpeanu, Eleonora Bă
lei, Ana Popescu și multe altele 
ale căror nume nu le-am mai 
notat. Dar am văzul că a venit. 
Deci este în măcelărie. De ce 
n-o vînd? Avem și noi case, 
bărbați, copii nu putem sta ore 
întregi Ia cheremul vînzăforilor. 
Pe ei nu-i fa nimeni la între
bări ?

Incercind să ne demonstreze 
că n-a vindul nimănui carne pe 
sub mină, gestionarul ne-a in-

vital 
dacă 
puns Invitației. Nc-am uitat. Și 
avea. Deci vînduse. De-ar li știut 
că nu-l refuzăm...

A lost nevoie de intervenția 
Consiliului popular municipal 
pentru a sc pune în vinzarc car
nea de porc.

Un lucru n-am înțeles atunci 
și nici acum nu-l înțelegem. 
Pentru cine țineau vînzălorii dc 
la măcelăria nr. 118 Pelroșani 
carnea de porc ? De ce n-o vin
deau oamenilor, așa cum au fă
cui măcelarii de la unitatea 
din cartierul Carpa/i de pildă, 
care, procedind legal, omenește, 
n-au avut discuții cu cumpără
torii ? Să li dat conducerea O.C.L. 
Alimentara vreo dispoziție in 
acest sens ? Dacă da. să știm 
și noi.

să ne uităm in frigidere 
are carne tăiată. Am răs-

G. DINU

Telegrama buclucașă
Din Deva s-a expediat în zJua 

de 22 aprilie o telegramă pe a- 
dresa G. D., strada Republicii 
nr. 105 Petroșani.

Spre nedumerirea sa. în ziua 
de 24 aprilie, expeditorul pri
mește o invitație telegrafică. 
prin care i se comunică: „Pre- 
7enlat1-vă la Oficiul de poștă și 
telecomunicații Deva pentru a 
preciza adresa la telegrama nr. 
1 089 depusă de dv. pentru G. D. 
din Petroșani, strada Republicii 
nr. 105, înlrucît la această adre
să locuiește o alta persoană. 
Telegrama nepredată".

Deși expeditorul a răspuns in
vitației oficiului de predare a 
telegramelor din Deva, aici nu 
se lămurește nimic. Expeditorul 
susține că adresa este exactă, 
oficiul poștal afirmă contrariul.

Pînă Ia urmă, destinatarul din 
Petroșani primește o scrisoare 
prin care i se comunică cu ma
re inlîrziere, ceea ce prin firul 
telegrafic expeditorul din Deva 
nu a reușit să iacă.

De unde toată tărășenia ? O 
dală cu darea in folosință a 
celor patru blocuri turn din stra
da Republicii, s-a decretat din 
birou de către Serviciul gos-

padăric al Consiliului municipal 
Petroșani că ele vor purta nu
merele de 103—109. Spunem 
„decretat din birou" întrucit in 
fapt pe blocuri nu s-au instalat 
tăblițele indicatoare cu numerele 
respective, iar numerotarea s-a 
făcut fără a se line scama că 
pe aceeași porțiune de stradă 
mai există două imobile cu nu
merele 105 și 109.

In această situație, o scrie 
întreagă de căutări de adrese 
la imobilele care electiv nu sini 
numerotate, sau la altele care 
apar în dublă numerotare, ră- 
min fără rezultat. Exemplu, te
legrama in cauză a! cărui desti
natar a losl căutat de către fac
torul poștal numai la 105 bloc.

Este timpul ca Serviciul de 
gospodărie al Consiliului munici
pal să dea o numerotare corec
tă blocurilor turn din microraio- 
nul de pe strada Republicii — 
Petroșani, corespunzător cu rea
litatea de pe teren, problemă ca
re a mai lost ridicată — lără 
rezultat, spre nemulțumirea ce
tățenilor inleresafi — in coloa
nele ziarului nostru.

D. IOSIF

NOTE • NOTE

MIERCURI 14 MAT 

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Ma- 

I tineu literar; 10,00 Transcrip
ții corale; 10,10 Curs dc limba 
germană. Ciclul II, lecția a 
31-a: 10,30 Muzică populară: 

, 11,05 Muzică ușoară; 11.30 
Ansamblul do cîntecc și jo
curi „Ciprian Porumbesau' 
din Suceava; 11,45 Sfatul 
medicului: 12,00 Muzică dc 
estradă; 12,15 Cronica muzi
cală; 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,21 Soliști și or
chestre de muzică ușoară;
14.10 Filo dc legendă; 14.35 
Concertul zilei; 15,05 Potpu
riuri dc muzică ușoară: 15.15 
Studioul dc poezie: 15.35 Cîn- 
tecul patriotic in creația com
pozitoarei Hilda Joroa: 16.00 
Radiojurnal. Sport: 16.10 Cîn- 
1ă Constantin Drăghici si 
Hellen Shapiro: 16.30 Antena 
tineretului; 16.55 Radio pu
blicitate; 17.00 Un cîntcc stră
bate lumea: 17.15 Miniaturi 
instrumentale; 17,30 Cîntă 
Doina Badea: 17.45 Radio- 
simpozion: 18.05 Muzică nobil
iară din Oltenia; 18.30 Ga
zeta radio: 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră:
19.20 Sport; 19.30 Cintece 
populare de dragoste: 19.50 
Canțonete; 20,05 Sclccțiuni 
din opereta „Lăsati-mă că 
cint" de Gherase Dendrino;
20.20 Din repertoriul lui Nat 
King Cole; 21,05 Știință, teh
nică. fantezie: 21,20 Mîin^. 
în < mfciun'le muzicale; 22 00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22.20 Nestemate 
folcloric'»: 22,40 Moment poe
tic: 22.45 Actualitatea muzi
cală- 0.05—5,00 Estrada noc
turnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Melodii distractive; 6 ’5 
Cintece și jocuri: 7J0 Rit
muri dc fanfară: 7.37 Cin‘ă 
Trio Caban: 7.45 Muzică pon”- 
lară; 8,10 Tot înainte: P..°5 
Selecțiuni din operete: 9’0 
Curs do limba germană. Ci
clul I. lecția a 22-a: 9.30 So
liștii Dan Snătnni. wi*rna 
Goich. Alexandru .Tula ri 
Sheila: 10 05 Recitatul flanric- 
tului Nicolac Alexandru:
10.30 Antena tineretului: 
10,55 Arii din opere: 1I.J0 
Muzică din ODereta „Liliacul" 
de Johann Strauss: 12,05 A- 
vanpromi-'ră cotidiană: 12.16 
Concert dc prinz: 13.00 Din 
muzica nopoarclor: !3 15 Re
citalul sopranei Arta Rțores- 
cu: 13.30 Unda veselă: 14 00 
Doino si jocuri: 14.30 Moment 
științific; 14.35 Intermezzo 
cu muzica de estradă: 15.30 
Pastel muzical: 15.40 Radio 
publicitate: 16,00 Piese corale; 
16.15 Consultație juridică; 
16.25 Cintece dc Noru Deme- 
triad și Aurel Manolache; 
17.00 Radiojurnal. Sport:
17.10 Gintă Raveca Săndulcs- 
cu și naistul Stanciu Simion:
17.30 Arto frumoaso: 18.05
Cărnii Petrescu; 18.30 Concert 
de estradă: 19.05 Luminile 
rampei: 19.30 Curs de lim
ba germană. Ciclul II, lecția 
a 31-a; 19.50 Noapte bună, 
copii: 20,30 Ora specialistu
lui: 20.50 Teatru radiofonic. 
„Apus de soare' de Barbu 
Dolavrancca: 22,35 Cronica
muzicală; 22,50 Cîntă Anda 
Călugăreanu; 23,07 Muzică 
din opere; 23,45 Aceste melo
dii sînt și azi preferințele 
dumneavoastră.

Secția de distribuire a 
energiei electrice Petroșani

anunță consumatorii de e- 
nergie electrică care do
resc să pună în funcțiune 
la domiciliu aparate electro- 
casnice cu puteri mari cum 
sini sobe electrice (tip a- 
ragaz), reșouri și radiatoa
re cu puteri peste 1000 W, 
că potrivit prevederilor le
gale, acestea trebuie în
științate la centrele de dis
tribuire I.R.E.D.

Centrele de distribuire 

ale I.R.E.D. aprobă func
ționarea acestor aparate 
in anumite condiții, cu 
scopul de a evita electro
cutările, incendiile și dete
riorările de instalații.

Nerespectarea celor do 

mai sus constituie contra
venție.

MIERCURI 14 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pensiune pentru holtei; 
Republica : Inimă de mamă; 
PETRI LA : Veșnicul întirziat; 
LONEA — Minerul : Nuntă 
la Malinovska; VULCAN : în
cercuirea; LUPENI — Cultu
ral : Pașa: Muncitoresc: Ini
mă nebună, nebună de legat; 
PAROȘENI : Intoarce-tc: U- 
R1CANI : Intoarce-te.

Temea
de 
de 
de

— pentru școala
— pentru
— pentru școala 
Pe timpul școlarizării

școala Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost dc plus 21 
grade la Petroșani și de plus 
13 grade la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme insta
bilă, cu cerul mai mult no- 
ros. Se vor semnala precipi
tai ii sul» formă de averse de 
ploaie, insolite de descărcări 
electrice. Vînt slab din secto
rul sudic.
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STEAGUL ROȘU

Declarația C.C. al Frontului Propunere privind

Patriei din Vietnam
convocarea sesiunii
unei Comisii mixte

Vizita delegajiei ORIENTUL COMUNICATUL
C.C. al P.C.R. în Belgia APROPIAT REUNIUNII DE LA BASEL

HANOI 12 (Agerpres). — La 
Hanoi a fost dată publicității 
declarația C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam in care salu
tă principiile și conținutul pro
punerii de rezolvare a proble
mei sud-vietnameze, prezenta
tă de șeful delegației F.N.E. 
la Conferința dc la Paris cu 
privire la Vietnam. C.C. al 
Frontului Patriei din Vietnam 
consideră această propunere un 
document foarte important care 
deschide calea rezolvării pro
blemei vietnameze pe baza 
prin ipiilor potrivit cărora gu
vernul S U.A. trebuie să pună 
capăt agresiunii împotriva 
Vietnamului și să respecte cu 
Strictețe drepturile naționale 
fundamentale ale poporului 
vietnamez. Proounerca F.N.E..

ACTtfJNI AGRESIVE 
ÎMPOTRIVA 

R. 0. VIETNAM
HANOI 12 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. informează că în 
perioada 2 noiembrie 1968 — 
30 aprilie 1969, avioane ameri
cane de toate tipurile, inclusiv 
avioane strategice „B-52", au 
continuat acțiunile agresive 
împotriva R.D. Vietnam. Au 
fost efectuate 4 000 misiuni de 
recunoaștere asupra unor lo
calități ca Quang Binh. Vinh 
Linh. H.i Tinh, Nghc An. Ha
noi și Haifong. Totodată, s-au 
întreprins 121 do raiduri ae
rieni-. dintre care 15 de că
tre avioane „B-52". In cursul 
acțiunilor lor. avioanele amon

iu aruncat aproape 80 000 
■ cu bile și peste
jombe dc alte tipuri, 
n și numeroase ra-
Totodatâ. bateriile de 

artilerie amplasate pe poziții 
aflate la sud de zona demili
tarizată. precum și pe nave ale 
flotei a VT-a au aruncat peste 
1 000 de obuze asupra unor lo 
calî’ătî dir» rnpiunea Vinii

se arată in continuare, reafir
mă hotărirca poporului 
vietnamez de a continua lupta 
împotriva agresiunii americano, 
pentru salvarea națională pî
nă la victoria finală. Totodată, 
prevede măsuri concrete de 
rezolvare a problemei viol- 
meze, contribuind la stabilirea 
păcii in Vietnam.

După ce condamnă S.U.A. 
pentru continuarea războiului 
dc agresiune in Vietnamul dc 
sud și pentru atitudinea de 
blocare a progresului la Confe
rința de la Faris, declarația 
cerc ca S.U.A. să-și retragă 
trupele salo și ale aliaților săi 
din Vietnamul de sud, să res
pecte dreptul poporului viet
namez dc a reunifica țara și 
dreptul poporului sud-viet
namez de a hotărî singur re
gimul politic din Vietnamul do 
sud prin alegeri generale libe
re și democratice.

C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam aprobă intru totul 
poziția delegației guvernului 
R.D. Vietnam la Conferința dc 
la Paris și afirmă sprijinul fă
ră rezervă pentru propunerea 
FJN.E. de rezolvare a proble
mei sud-vietnameze, care este 
in concordanță cu programul 
politic al Frontului Patriei din 
Vietnam.

sovieto-chineză
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
partea sovietică a propus ca in 
luna mai să aibă loc la Haba* 
rovsk cea do-a 15-a sesiune a 
Comisiei mixte sovieto-chineză 
pentru problemele navigației pe 
riurile de frontieră. Se propune 
ca la sesiune să fie discutate 
și rezolvate problemele 
de asigurarea navigației 
nul 1969 pe fluviile și 
de frontieră.

legate 
în a- 

rîurile

O
(Agerpres).
Nouă, transmitind 

părții

A-PEKIN 12 
genția China 
răspunsul președintelui 
chineze a Comisiei mixte chino- 
sovietice pentru problemele na
vigației pe rîurile de frontieră, 
cu privire la propunerea părții 
sovietice privind ținerea celei 
de-a 15-a sesiuni in luna mai, 
informează că partea chineză a 
hotărît să-și trimită delegația 
la această sesiune. Partea chi
neză consideră că este necesar 
ca ambele părți să pregătească 
temeinic această sesiune si de 
aceea sugerează ca sesiunea să 
aibă loc la jumătatea lunii iu
nie. Data concretă urmează să 
fie stabilită de comun acord 
de către cele două părți.

VIETNAMUL DE SUD

■

declanșate de forțele patriotice
boir.lx

Linh.
HANOI 12 (Agerpres). — l 

nitâti antiaeriene ale Armatei 
Populare Vietnameze, anunță 
agenția V.N.A.. au dobortî în
că un avion american de re
cunoaștere fără pilot care oă- 
trun<y'se m sppttni aerian 
regiunii Ha Tay. Pînă in prezent 
în Vietnamul dc nord au fost 
doborîte 3 287 avioane.

SAIGON 12 (Agerpres). — 
Unitățile Frontului Național dc 
Eliberare din Vietnamul de sud 
au declanșat în noaptea dc du
minică spre luni pe întregul 
teritoriu sud-vietnamez cele 
mai puternice bombardamente 
de pină acum, vizînd peste 150 
obiective militare americane și 
saigoneze. anunță agenția 
France Presse. citind surse a- 
mericanc bine informate. In 
cea dc-a treia regiune tactică, 
care cuprinde 11 provincii ce 
înconjoară Saigonul. înccpînd 
de la frontiera cu Cambodgia 
si pinâ la litoralul sud-vietna- 
mcz. forțele F.N.E. au efectuat 
120 dc bombardamente cu ra
chete și mortiere. Multe din 
aceste bombardamente au fost 
urmate de puternice asalturi

contra bazelor de artilerie și 
infanterie ale americanilor, mai 
ales în privincia Tay Ninli.

Citind aceeași sursă america
nă. agenția France Presse, men
ționează în continuare că uni
tățile F.N.E. din cea dc-a treia 
regiune tactică din Vietnamul 
de sud. sînt in întregime „gala 
de luptă" și au ca obiectiv 
principal dispozitivele militare 
din Saigon. Comandamentul 
trupelor S.U.A. afirmă că. deși 
mizează pe sistemul de apărare 
instituit la Saigon și în îm
prejurimile lui. totuși nu este 
imposibil ca luptătorii apar- 
ținînd F.N.E. să reușească să 
sc infiltreze pînă în regiunile 
aglomerate Saigon — Cholon— 
Gia Dinh si să bombardeze din 
nou obiective militare.

BRUXELLES 12 (Agerpres). 
— Delegația C.C. al Partidului 
Comunist Român, condusă do to
varășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., caro sc află 
în Belgia, la invitația Comite
tului Central al P.C. din Bel
gia. a vizitat orașul Anvers. 
Membrii delegației C.C. al P.C.R.

s-au intilnit cu activiști ai federa
ției locale a I’.C. din Belgia. 
In timpul vizitei, oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de Frans 
van den Branden, membru al 
Biroului
te al P.C. din Belgia, și de Al
bert de Coninck, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Belgia.

Duel de artilerie
Intre tortele israe
liene și iordaniene

Politie, vicepreședin-

Deschiderea lucrărilor
sesiunii E. C. O. S. O. C

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Luni s-au deschis la sediul Na
țiunilor Unite de la New 
York lucrările celei dc-a 46-a 
sesiuni a Consiliului Economic 
și Social al O.N.U, (E.C.O.S.O.C.).

In funcția dc președinte pe 
anul 1969 al E.C.O.S.O.C. a fost 
ales, în unanimitate, fostul mi
nistru pentru problemele eco
nomice al Belgiei, Raymond 
Schcyven.

După cum s-a mai anunțat, 
pe ordinea dc zi a sesiunii sînt 
înscrise 22 dc puncte. Printre 
acestea se află propuneri pri
vind întărirea respectului pen
tru drepturile omului, controlul 
asupra folosirii substanțelor

halucinogene, probleme legate 
de statutul femeii etc.

In cursul sesiunii, caro se va 
încheia la 6 iunie, vor fi pre
zentate rapoarte din partea tu
turor agențiilor specializate ale 
O.N.U.

AMMAN 12 (Agerpres). — 
Un duel de artilerie a opus 
luni dimineața, timp do o oră, 
forțele israelienc și iordaniene 
amplasate în regiunea podului 
Allenby — a anunțat la Am
man un purtător de cuvînt mi
litar. El a afirmat că partea 
iordaniană a ripostat la cano
nada artileriei grele israeliene, 
în cursul căreia au intrat în 
acțiune șl tancurile.

O
TEL AVIV 12 (Agerpres). — 

Artileria iordaniană a deschis 
luni dimineața focul împotriva 
trupelor israeliene, în regiunea 
podului Allenby, în valea Ior
danului — a declarat un pur
tător 'de cuvînt oficial. Forțele 
israeliene au ripostat.

BA.SEL 12 (Agerpres). — Du
minică noaptea a fost dat pu
blicității la Basci comunicatul 
adoptat de guvernatorii băncilor 
centrale ale „clubului celor 10". 
Textul comunicatului arată că, 
în timpul reuniunii, guverna
torii băncilor din cele mai dez
voltate zece țări occidentale au 
examinat aprofundat evoluția 
burselor din ultima perioadă de 
timp. Președintele Băncii Fe
derale (Banca centrală din R.F. 
a Germaniei) a dat citire cu 
acest prilej unui mesaj adre
sat „celor 10" de către cance
larul Kiesinger, în care sc ex
primă hotărirca categorică a 
guvernului de la Bonn de a 
menține neschimbată actuala 
paritate a mărcii și se arată 
că oficialitățile vest-germane 
studiază în prezent măsuri ur
gente, destinate să sprijine a- 
ceastă hotărîre.

Comunicatul menționează, de 
asemenea, că guvernatorii băn
cilor centrale occidentale au că-

zul dc acord să întreprindă o 
acțiune comună pentru începe
rea imediată a „redistribuirii" 
capitalurilor transferate în sco
puri speculative in R. F. a 
Germaniei, in ultimele săplă- 
minl.

In încheiere, textul oficial 
exprimă speranța parlicipanților 
la reuniunea de la Basci că un 
important reflux al capitalurilor 
va avea loc. in următoarele 
zile, la bursele do valori și de 
schimb. „Cei zece* și-au expri
mat totodată hotărirca do a ră- 
mîne permanent în contact, in 
etapa următoare, cu scopul de 
a putea lua imediat hotărîrile 
care s-ar dovedi necesare.

Ședința Camerei
Populare

Irlanda de nord

Noi ciocniri ia
Londondcrrv
BELFAST 12 (Agerpres). — 

La Belfast și în alte localități 
nord-irlandeze au avut loc du
minică manifestații în favoarea 
drepturilor civile ale minorită
ții catolice. In calea manifes- 
tanților au apărut grupuri de 
extremiști protestanți care au 
împiedicat desfășurarea acțiu
nii.

La Londonderry s-au înregis
trat ciocniri între manifestanți 
și extremiștii protestanți, iar 
poliția a fost nevoită să in
tervină pentru a-i despărți.

Liderul extremiștilor protes
tanți. Tan Paisley, a declarat 
că sprijină integral poziția gu
vernului condus de Chiches- 
ter-Clark în privința relațiilor 
cu Republica Irlanda, și anu
me do a nu începe tratativele 
cu guvernul de la Dublin fără 
consimțămîntul unanim al tu
turor membrilor cabinetului și 
de a respecta actul constituțio
nal în vigoare privitor la re
lațiile in cadrul Regatului U-

L

—' PROVOCĂRI 
ÎMPOTRIVA 

R. P. CHINEZE
PEKIN 12 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
un avion militar american a 
pătruns la 10 mai in spațiul 
aerian al R.P. Chineze într-o 
regiune situată in zona insule
lor Hsisha din provincia Guan- 
dun. Dc asemenea, la 11 mai 
o navă dc război americană 
a pătruns în apele teritori ile 
chineze într-o zonă situată la 
est de estuarul rîului Minkiang, 
în provincia Futzien.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe a 
fost autorizat să adreseze un 
avertisment in legătură cu a- 
ceste acțiuni provocatoare.

PE SCURT PE SCURT

• SOFIA. — In cadrul tur
neului pe caic il întreprinde 
in K. P. Bulgaria, colectivul 
Teatrului de operetă din Bu
curești a prezentat duminică 
pe scena Teatrului muzical de 
stat „Ștefan Machedonski", 
din Sofia, două spectacole cu 
„Secretul Iui Marco Polo" de 
Lopez și „Sînge vienez" de 
Joliann Strauss. Spectacolele 
s-au bucurat de succes, inter* 
prețli români fiind aplaudați 
la scenă deschisă.

O nouă uzină de televi
zoare în Iugoslavia

In orașul iugoslav Slun (Hor- 
vatia) â intrat în funcțiune o 
nouă uzină de televizoare, care 
va produce în cursul acestui 
an 8 000 de aparate. In anul 
[19’72, cînd uzina va produce 
cp întreaga capacitate, ea va a- 
Vea o producție de 140 000 de 
televizoare.

• DELHI. — Un tren de 
persoane s-a ciocnit cu un au
tobuz la 80* km de orașul indian 
Agra, situat în apropierea ves
titului Taj 
s-a soldat 
31 răniți.

Mahal. Accidentul 
cu 21 de morți și

Performanță a
american Max Conrad, 
și sub numele de 
zburător", a sosit du-

Pilotul 
cunoscut 
„bunicul 
minică la New York, după o
călătorie neîntreruptă de 48 de 
ore intre „Empire State Buil
ding" din New York și „Turnul

A

Apariția unor organizații teroriste în Cipru
Refcrindu-se la apariția re

centă a numeroase organizații 
teroriste clandestine în secto
rul grec al Ciprului, președin
tele Makarios a lansat un apel 
către populație, chemînd-o să 
ajute guvernul pentru depista-

• WASHINGTON. — Direc
ția poliției din Washington a 
anunțat că, potrivit unor calcu
le ale salo, locuitorii capitalei 
americane dețin 75 000 de arme 
de foc ncînrogistratc. Aceasta 
înseamnă că aproape fiecare al 
10-lea locuitor al orașului este 
înarmat.

Potrivit sursei menționate, în 
anul 1908 la Washington s-au 
comis, foloSindb-se arme de foc, 
4 000 de crime soldate cu moar
tea a 132 do norsoanc și răni
rea altor 1 268.

® FRANKFURT PE MAIN 
— Banca federală vest-gerniană 
a ridicat luni dimineața cursul 
de schimb al dolarului la 
3,9900 mărci vest-germanc față 
de 3,9725. cu cit a fost schim
bat vineri. Aceasta măsură a 
fost luată pentru a încuraja re
punerea în circulație a capita
lurilor speculative, în special a 
dolarilor depuși la băncile vest- 
germanc și 
spre țările 
transferate.

dirijarea acestora 
de ' unde au fost

,, Bunicului zburător"
Londra, tur și re- 

călălorici,

a R. D. Germane

rea și neutralizarea acestora. 
„Activitățile organizațiilor clan
destine ilegale — a declarat 
președintele Ciprului ziarului 
„Alithia" — subminează națiu
nea și cauza noastră".

@ MOSCOVA. — La Mosco
va a sosit un grup de repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
din Suedia, pentru a prospecta 
posibilitățile dezvoltării în con
tinuare a relațiilor comerciale 
și economice dintre Suedia și 
U.R.S.S.

Poștei" din 
tur. La terminarea _______ ,
el a declarat câ speră să fie 
singurul concurent care va rea
liza o asemenea performanță 
în cunoscuta cursă aeriană 
transoceanică, organizată dc 
ziarul londonez „Daily Mail".

£ PARIS. — Intr-un interviu 
acordat revistei „l’Express" în 
legătură cu rolul președintelui 
statului. Alain Poher. președin
tele interimar al Franței, a 
precizat că. după părerea sa, 
acosta trebuie să fio „animato
rul executivului". La întreba
rea dacă va dizolva parlamen
tul in cazul cînd va fi ales 
președinte. Alain Poher a răs
puns : „Dacă Adunarea votează 
o moțiune dc cenzură, atunci, 
evident că trebuie avută în ve
dere dizolvarea". Observatorii 
politici trag dc aici concluzia că 
Alain Poher. în cazul in care 
ar fi ales președinte, nu con
sideră obligatorie dizolvarea ac
tualului parlament, în iunie 
1969, dacă acesta nu-1 va obli
ga printr-o atitudine ostilă.

Singurul
supraviețuitor...

BERLIN 12 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc luni ședința 
Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane. Deputății 
l-au ales pe Gerald Gotting, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Uniunii Creș
tin-Democrate. in funcția de 
președinte al Camerei Popu
lare. funcție rămasă vacantă 
în urma încetării din viață a 
lui Johannes Dieckmann.

R.F. a GFRMAViEI

Slooane naziste
și pretenții

revanșarde lansate
de Congresul P.N.D

STUTTGART 12 (Agerpres). 
— Congresul Partidului națio
nal democrat do extremă dreap
tă, întrunit la Stuttgart timp 
de două zile, cu participarea 
a 700 de delegați, a adoptat un 
program electoral care cuprin
de o scrie de slogane naziste 
și pretenții revanșarde. Liderul 
partidului, von Thadden. s-a 
pronunțat in cuvîntul de închi
dere în favoarea unor acțiuni 
contra partidului do guvernâ- 
mînt U.C.D.-U.C.S. și a actua
lei coaliții guvernamentale. El 
a anunțat totodată că intențio
nează să participe la alegerile 
parlamentare din luna septem
brie.

Pe străzile StuttgartulUi au 
avut loc manifestații do protest 
împotriva organizării Congresu
lui.

Turneul lui
Rockefeller

l

SUEDIA : cadrul
manifestărilor legate de 
sărbătorirea Zilei inter
naționale a muncii, la 
Stockholm a avut loc o 
demonstrație de mare 
amploare organizată sub 
lozincile: „S.U.A. — a- 
fară din Vietnam" și 
„N.A.T.O. afară din 
Scand’navia".

IX CLIȘEL : Aspect 
din timpul demonstrației 
pentru pace de la Stock
holm.

Rezultatele 
parțiale 

ale alegerilor 
din Malayezia

KUALA LUMPUR 12 (Ager
pres). — înaintea despuierii 
urnelor in cele două state ale 
insulei Borneo, Sabah și Sa- 
ravalc, 
generale desfășurate la sfirși 
tul sâptăminii trecute în Ma- 
layezia sînt următoarele : Par
tidul alianței (de guvernămînt) 
— 76 de locuri (cu trei peste 
majoritatea necesară): Partidul 
acțiunii populare — 13; Parti
dul islamic pan-malayez — 12.

Comentînd rezultatele, pri
mul ministru Tunku Abdul 
Rahman s-a arătat dezamăgit 
fie faptul că opoziția și-a spo
rit. dc la 19 la 37. locurile ia 
par' imenl. El a lăsat să se în
țeleagă că. în urma nereale- 
gerii a trei dintre membrii ca
binetului și a retragerii altor 
doi. este iminentă o remaniere 
guvernamentală.

rezultatelc alegerilor

• NEW YORK. — Admi
nistrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic (NASA) 
a renunțai la o măsură de si
guranță menită să împiedice 
răspîndirea pe Pămînl a or
ganismelor străine ce ar pulea 
ti aduse de pe Lună de cos
monauta de pe „Apollo-11" 
— scrie revista „Time". Ini
tial, NASA holărîse ca nava 
cosmică „Apollo-11" — care 
va readuce pe Pămînl primii 
americani ce urmează să de-

barce pe Lună — să nu lie 
deschisă decîl pe nava însăr
cinată cu recuperarea aces
teia. Noua procedură permite 
cosmonautilor să deschidă ca
bina în timp ce aceasta se află 
încă pe ocean. Oamenii de 
șliinlă declară că nu există 
șanse ca pe Lună să existe 
o formă de viată, dar dacă 
există totuși anumite organis
me NASA cu greu va putea 
împiedica răspîndirea „vizita
torilor neașteptafi" în ocean 
sau atmosfera terestră, con
stată '„Time".

Zăpezile au îngropat de vii pe 
cei zece membri ai expediției 
americane care încerca cuceri
rea vîrfului Daulaghiri din 
masivul Himalaia. Vestea catas
trofei a fost adusă do Lou Rei- 
chardt, singurul supraviețuitor, 
care a reușit să ajungă după 
un marș istovitor în localitatea 
nepaleză Pokhara. „Este un a- 
devărat noroc că am scăpat. 
Toți colegii" mei au fost luați 
de avalanșă și acopcriți de to
ne de zăpadă". Tragedia s-a pe
trecut în plină , ascensiune, la 
peste 5 000 de metri, Lou Rei
chard încheind coarda, fapt ce 
i-a permis să-si găsească adă
post după o stincă care l-a a- 
părat de revărsarea zăpezii și 
a gheții.

în America
Latină

Semnificația unor negocieri
Depășind semnificația unor 

obișnuite tratative economice, 
negocierile care se desfășoară 
in prezent la Teheran între 
Compania națională a petrolu
lui iranian și Consorțiul pe
trolier internațional ce ope
rează în această țară au luat 
aspectul unui veritabil act de 
afirmare a suveranității Ira
nului. a hotăririi sale de a dis
pune de resursele existente 
conform intereselor naționale 
In ajunul convorbirilor, șahin- 
șahul Mohammed Reza Pah
lavi declara că : „Nici un a- 
cord nu poale rămine in vi
goare dacă rezultatele sale 
contravin intereselor naționa
le ale țării. Nimeni nu arc 
dreptul ca la adăpostul acor
durilor să exercite presiuni a- 
supra guvernului și să frustre
ze națiunea de drepturile sale 
de a beneficia dc bogățiile ță
rii".

însăși obiectul și evoluția 
tratativelor, in cursul cărora 
se confruntă puncte de vede
re divergente în ceea ce pri
vește intensificarea sau nu a 
extracției de țiței in viitor, re
flectă acest imperativ major 
al politicii naționale a Iranu
lui. Partea iraniană cerc cu 
fermitate color șapte companii 
străine care alcătuiesc consor
țiul să-i garanteze un minimum 
dc redevențe de 5 miliarde do
lari in următorii cinci ani, pen
tru perioada 1969—1973, prin

sporirea corespunzătoare. cu 
16 la sută, a extracției dc pe
trol. Un refuz al acestei cereri, 
— care ar leza necesitățile dez
voltării economiei iraniene, — 
va atrage după sine anularea 
dreptului de exploatare dc că
tre consorțiul internațional a 
50 la sută din concesiunile 
acordate pină acum de guver
nul iranian. Sursele informate 
apreciază că terenurile ce vor 
fi retrase din perimetrele con
cesionate cuprind unele din ce
le mai bogate zăcăminte petro
lifere din lume. Cererea guver
nului iranian de retrocedare a 
jumătate din terenurile conce
sionate este o alternativă pe 
care autoritățile iraniene nu o 
consideră ca fiind o măsură de 
forță, un mijloc de presiune 
asupra interlocutorilor, ci pur 
și simplu un drept al său de 
a folosi cum se cuvine bogă
ții ce erau ținute în rezervă 
de către companiile străine în 
vederea influențării prețurilor 
mondiale in raport cu intere
sele lor. Zăcămintele petrolife
re reintrate în patrimoniul sta
tului iranian urmează să fie 
valorificate dc Compania pe 
trolieră iraniană — singură sau 
în colaborare cu societăți stră
ine.

Prinși in această alternativă, 
reprezentanții consorțiului in
ternațional au avansat in pri
ma rundă a discuțiilor o pro
punere dc compromis, argu-

mentîndu-.și poziția prin faptul 
că ritmul ridicat al exploatări^ 
necesar pentru asigurarea unui 
minim de 1 miliard dc dolari 
redevențe pe an, ar depăși de 
două ori sporul înregistrat dc 
cererea de petrol pe p>ața in
ternațională în 1968. Eschivi'n- 
du-se să dea un răspuns in în
tregime favorabil cererii iranie
ne, companiile străine s-au de-

cu 
un

ul-
ac-

Epidemie neobișnuită
de gripă

clarat gata să acorde o parte 
din redevcnțele revendicate 
prin creșterea extracției in ra
port cu consumul mondial, iar 
rostul sumei, aproximativ ju
mătate, să fie acoperită prin 
credite.

O astfel dc propunere „nu a 
schimbat insă atitudinea dele
gației iraniene" — după cum 
aprecia corespondentul agenției 
A.P. — care a rămas pe pozi
ția sa inițială de a retrage ju
mătate din concesiunile acor
date consorțiului și care nu au

fost fructificate pină acum. A- 
plicarea în practică a acestei 
intenții ar însemna pentru con
sorțiu pierderea unor cîmpuri 
petrolifere de circa 75 000 de 
mile pătrate și unde se găsesc 
rezerve de petrol extrem de 
bogate, printre care cele de la 
Maroun. care echivalează 
toate zăcămintele luate la 
loc ale Kuweitului.

Ceea ce va determina in 
timă instanță consorțiul să
copte retrocedarea unor tere
nuri atît de bogate . în petrol 
nu este numai cererea iraniană 
de sporire a redevențelor, im
plicit deci producția de țiței, 
cit și reacția in lanț care se va 
declanșa in celelalte țări din 
Orientul Apropiat. Deja, emi
ratul Kuweitului a declarat că 
va urma exemplul Teheranului 
pentru a solicita venituri spo
rite, garantate pe o anumită pe
rioadă, de pe urma exploatării 
petrolului de către societățile 
străine. In același timp, faptul 
că consorțiul pare să se împa
ce cu ideca de a pierde impor
tante concesiuni poate fi inter
pretată și ca o retragere tacti
că. in sensul că acest uriaș 
monopol speră să mizeze pe 
.aria sa do manevră pe piața 
internațională pentru a contra
cara valorificarea și comercia
lizarea de către societatea ira
niană sau împreună cu compa
nii străine a rezervelor petro
liere retrocedate.

Indiferent de opțiunea con-

sorțiului și calculele care .stau 
în spatele acceptării uneia din 
cele două variante puse în fața 
sa dc autoritățile iraniene, fi
nalitatea convorbirilor într-un 
sens sau altul va reprezenta o 
victorie importantă a noii po
litici petroliere promovate in 
ultimul timp de Iran. In pri
mul caz. aceea a garantării u- 
nor redevențe de 1 miliard de 
dolari pe an, aceasta va însem
na o prevalare a intereselor 
naționale iraniene față de cele 
pe care le reclamă companiile 
străine, a dreptului suveran al 
țării asupra resurselor sale 
naționale. In ce privește cel 
de-al doilea caz, retrocedarea 
a jumătate din concesiunile ac
tuale,' aceasta va însemna re
venirea in patrimoniul națio
nal ce urmează a fi valorificat 
direct do către autoritățile ira
niene a unor însemnate bogă
ții. ceea ce s-ar integra fi
resc în preocuparea actuală a 
guvernului iranian, manifesta
tă și cu prilejul încheierii u- 
nor recente acorduri cu socie
tăți străine, do a nu înstrăina 
avuțiile naționale.

Iată deci că Iranul, caro a 
ajuns să ocupe primul loc în 
producția petroliferă din Orien
tul Mijlociu, se afirmă, totoda
tă, ca un apărător ferm al in
tereselor sale petroliere — sur
să principală do venituri pen
tru aproape toate statele din 
regiune.

Adrian IONESCU

do
in

O epidemic neobișnuită 
gripă „Hong kong" bintuie 
Ceylon. Potrivit ziarului „Sun", 
în săptămîna ce a trecut, viru
sul acestei boli afectase aproa
pe 4 000 000 de oameni, adică 
o treime din întreaga populație 
a țării.

• SINGAPORE. — Guvernul 
singaporez a anunțat oficial sta
bilirea de relații diplomatice 
cu Israel și ridicarea la nivel 
de ambasadă a reprezentanței 
comerciale israeliene din Sin
gapore.

CIUDAD DE MEXICOx12 (A- 
gerpres). — Guvernatorul sta
tului New York, Nelson Roc
kefeller, a sosit duminică la 
Ciudad de Mexico — prima c- 
tapă a turneului pe care îl în
treprinde în țările America La
tine în calitate de reprezentant 
personal al președintelui Ni
xon. Pe aeroport, la sosire, el 
a declarat că principalul obiec
tiv al misiunii sale este de a 
se consulta cu liderii latino-a- 
mericani asupra unor noi re
comandări și cerințe în vede
rea îmbunătățirii relațiilor ame
ricane cu națiunile din sud. 
Imediat după sosire. Rockefel
ler a fost primit de președin
tele Mexicului, Gustavo Diaz 
Ordaz.

Agenția U.P.I., citind surse 
diplomatice, informează că ofi
cialitățile mexicane vor pune 
accentul pe relațiile comerciale 
dintre cele două țări, cerînd 
accesul mai mare al produselor 
mexicane pe piața americană 
și îndeosebi al mărfurilor agri
cole. Aceeași agenție menționea
ză că această cerință este ge
nerală pentru țările Americii 
Latine și se-va afja pe primul 
plan în cadrul cererilor latino- 
americane față de S.U.A. cu 
prilejul turneului lui Rocke
feller.

s. u. A
• -

• NEW YORK. — Cunos
cutul chirurg american cir. 
Denton Cooley a respins a- 
lirmafiile acelora care consi
deră că operațiile de trans
plantare ar cauza mai mult 
rău prin complicațiile ce sur
vin In urma acestora. Deși re
cunoaște pericolul pe care îl 
reprezintă producerea de com
plicații post-operatorii, Cooley 
afirmă că principalul este ca 
pacientul să tie salvat alunei 
cînd starea sa reclamă acest 
lucru, complicațiile puțind li 
tratate ulterior. Dr. Cooley a 
spus la o conferință dc presă 
că. in ciuda unor declarații 
pesimiste, medicii nu vor re
nunța ia efectuarea in conti
nuare a operațiilor de trans
plantare a inimii sau a altor 
organe.

Marș de protest 
la Charleston
CHARLESTON 12 (Agerpres). 

— Un marș de protest, condus 
de reverendul Ralph David A- 
bernathy. președintele Confe
rinței conducerii creștine din 
sud, a avut loc duminică Ia 
Charleston (Carolina de sud) 
în sprijinul greviștilor dc cu
loare dc la spitalul din locali
tate. La această demonstrație 
au participat peste 7 000 dc 
persoane și o serie dc lideri 
sindicali și ai altor organizații, 
printre care Walter Reuther, 
președintele Uniunii sindicale 
a muncitorilor din industria de 
automobile, și William Kirs- 
chor. președintele Consiliului 
Executiv al A.F.L.—C.I.O
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