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r^/ea Jiului întîmpinâ cel de-al X-lea
Congres al Partidului Comunist Român

al mar-

însufle- 
vastei 

de con-

condițiile concrete ale țării, 
de experiența acumulată pe 
plan național și internațio
nal.

Din documente se desprin
de cu claritate continuitatea 
politicii partidului de ridicare 
permanentă a bunăstării po
porului, grija pentru crește
rea pe mai departe a salariului 
real, pentru sporirea produc
ției mărfurilor de larg con
sum, îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, extinderea bazei 
materiale a îhvățămintului și 
culturii, a ocrotirii sănătății.

Publicarea Tezelor și a pro
iectului de Directive — eveni
ment întîmpinat cu deosebită 
bucurie și satisfacție de în
tregul popor — ridică în fața 
organizațiilor noastre de par
tid și de masă sarcini multi
ple. de mare răspundere pri
vind popularizarea și organi
zarea dezbaterii largi a aces
tor documente. Prin folosirea 
eficientă a formelor și mij
loacelor muncii de propagan
dă și activității politico-edu
cative, problemele cuprinse 
în aceste documente trebuie 
temeinic explicate, pentru a 
fi înțelese și însușite de către 
toți comuniștii, de masa largă 
a oamenilor muncii din bazi
nul nostru carbonifer. Orga- 
nizind cu pricepere și răs
pundere această vastă activi
tate. organele și organizațiile 
de partid sînt datoare să ia 
asemenea măsuri îneît să asi
gure antrenarea tuturor lec
torilor și propagandiștilor, a 
cadrelor de partid, de stat și 
din economie — care disnun 
de pregătirea practică și ideo
logică necesară — la explica
rea conținutului Tezelor si 
proiectului de Directive. Stă 
la îndemîna fiecărei organi
zații de partid, folosirea în 
acest scop, a unei variate ga
me de activități care s-au 
dovedit eficiente — conferin
țe. expuneri, consultații, sim
pozioane etc., — pentru a face 
larg cunoscută si însușită bo
găția inepuizabilă de idei cu
prinse în aceste documente. 
Activitatea politică îsi va do
vedi mai deplin rodnicia în 
măsura în care întregii munci 
de popularizare $i dezbatere 
a documentelor 
ale Congresului 
se va imprima un 
profund caracter de 
Iată de ce se impune ca în 
cadrul fiecărei exploatări mi
niere. fiecărei întreprinderi si 
instituții, explicarea prevede
rilor documentelor Congresu
lui să fie împletită cu preo
cuparea pentru mobilizarea 
tuturor resurselor umane și 
materiale de la fiecare loc de 
muncă. pentru înfăptuirea 
integrală a sarcinilor de olan 
și a angajamentelor 
întrecerea socialistă 
1969.

Dezbaterea largă 
montelor Congresului 
în adunările generale și con
ferințele organizațiilor de par
tid din municipiul nostru. în 
presă. în organizațiile de ma
sa și obștești — puternică 
manifestare a fiemocratieî in
terne de nartid. a democra
ției socialisto — va conduce 
fără îndoială la creșterea ro
lului și autorității organiza
țiilor de partid, la ridicarea 
Pe o treaptă mai înalt' a în
tregii lor activități, la mobili
zarea mai activă pentru în
făptuirea neabătută a politi
cii partidului.

Răspunzînd sarcinii de a 
contribui la popularizarea, 
cunoașterea si însușirea de 
către toti oamenii muncii din 
Valea Jiului a documentelor 
care vor sta la baza lucrări
lor Congresului al X-lea al 
partidului, ziarul nostru pu
ne la djsnozitin organizațiilor 
de partid, comuniștilor, cadre
lor de partid, de stat, din e- 
conomie, cultură și din con
ducerea organizațiilor obștești, 
tuturor oamenilor muncii, 
coloanele sale pentru dezba
terea aprofundată a Tezelor 
și proiectului de Directive, a 
ideilor și sarcinilor de excep
țională însemnătate ce se 
desprind din aceste documen
te.

pregătitoare 
al X-lea i 

cit mai 
lucru.

a docu- 
al

Interes, entuziasm
acord unanim

Minerii, constructorii și e- 
norgcticîdnii — muncitorii și 
intelectualii — toți oame
nii muncii din Valea Jiu
lui au în față, citesc și discu
tă cu mare interes, cu mindria 
plenară a unor înfăptuiri is
torice, cu certitudinea insufle- 
țitoare a unui destin luminos, 
documentele de o excepțională 
valoare pentru viitorul po
porului șl patriei noastre — 
Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului și Directivele Con
gresului privind planul cinci
nal pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării eco
nomiei naționale pe perioada 
1976—1980. In spiritul unui 
larg democratism partidul pu
ne din nou în dezbaterea co
muniștilor, a maselor largi po
litica sa, programul său de 
edificare a societății socialiste, 
de înflorire a patriei.

Interes și satisfacție, entu
ziasm tonic și aprobare una
nimă — iată sentimentele ce 
Ie manifestă de trei zile oa- 
frienii muncii din Valea Jiului, 
comuniștii, tinerii și virstnicii, 
față de documentele Congre
sului al X-lea publicate în pre
să. Aceste sentimente le-am 
Șăsit exprimate în numeroase 
ipostaze. Am văzut grupuri 
efe cititori în fața chioșcurilor 
citind ziarele în primele ore 
de după apariție, cetățeni care 
pe străzi și în parcuri, lectu- 
rau cu interes documentele, 
muncitori, cadre tehnice, func
ționari opriți în grupuri în 
fața ziarelor afișate în sălilcT 
do apel ale minelor. în între
prinderi. pe șantiere și institu
ții, în cluburile muncitorești. 
Am primit informații dc la 
organizațiile de partid despre 
interesul cu care este urmări
tă in adunările de partid de 
la minele Lupeni. Petrila. Dîl
ja și altele și ale organizațiilor 
de masă din localitățile mu- 
niciuiului prelucrarea docu
mentelor. în primele trei zile 
după apariția documentelor în 
peste 50 do adunări de partid 
pe lingă ordinea de zi pre
văzută inițial a fost trecut în
că un punct : prelucrarea Te
zelor și proiectului de Directi
ve alo Congresului al X-lea ai 
partidului. Asemenea prelucrări 
au avut loo si la Casa do cul
tură din Petroșani, la clubu
rile muncitorești si căminele 
culturale din municipiu. Peste 
tot. ele stîrnesc același intere'’ 
viu, afirmarea atașamentului 
deplin față de politica parti
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In cadrul preocupărilor Centralei cărbunelui ' 
Petroșani pentru amenajarea incintelor exploa- | 
țărilor miniere, la E. IVI. Vulcan a avut loc re- * 
cepționarea lucrărilor privind regularizarea p>- | 
rîului Crividia. Execuția construcției, efectuată ' 
de T.C.M.M., a cuprins în afară de devierea și I 
amenajarea prin rigole betonate a pîrîului Cri- J 
vidia, un pod dalat pentru C.F.N. care permite > 
accesul la puțul 11 — Valea Arsului, moder
nizarea drumurilor și o canalizare de colectare 
și transport a apelor menajere.

Lucrările, a căror durată a fost de peste trei
ani (!) și însumînd o valoare investită de 2,8 I 
milioane lei, înlătură neajunsurile cauzate ac- ' 
tivității miniere de pîrîul Crividia, prin infil- | 
frații și inundații. .
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Muzica ușoară place. Cele mai îndrăgite mc- , 
lodii devin șlagăre, cîntate pretutindeni. Auzind I 
că sîmbătă are loc la Casa de cultură din Pe- * 1 
troșani un marc concert de muzică ușoară, me
lomanii îndrăgostiți de acest gen au venit în 
număr mare. Cîntăreții au fost șrei numeroși. 
Erau prezente cele mai bune formații def mu
zică ușoară din Valea Jiului. ’’’ 
bogat și, bineînțeles, aplaudat

Comuniștii, oamenii mun
cii din Valea Jiului, aseme
nea întregului nostru popor 
au primit cu viu interes și 
entuziastă însuflețire Tezele 
Comitetului Central al parti
dului pentru Congresul al 
X-lea și proiectul de Direc
tive privind viitorul plan 
cincinal și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976— 
Î980.

'ceste documente de ex
cepțională însemnătate politi
că și teoretică, relevă ’ rezul
tatele obținute în construcția 
socialistă din țara noastră în 
cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberarea patriei pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram al înfloririi României 
socialiste, trasează liniile că
lăuzitoare ale dezvoltării în
tregii noastre societăți, sarci- 
i';’ • fundamentale ale parti
dului și statului, întreaga po- 
lificâ internă si externă în 
următoarea etapă a constru
irii multilaterale a socialis
mului in România. Ele re
flectă puternic spiritul pro
fund științific, novator al po
liticii partidului nostru, izvo- 
rî‘ă din interesele vitale ale 
ponorului, politică bazată pe 
fundamentul trainic 
xism-leninismului.

tnfățisînd bilanțul 
țitor al rezultatelor 
activități dttcfAeiirate 
dnenrea partidului, de în*— 
gul ponor român pentru în
făptuirea hotăririlor Congre
sului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului 
în domeniul economiei, știin
ței si culturii, perfecționării 
vieții social-nolitice, docu- 
mentelc supuse dezbaterii co
muniștilor. întregului popor, 
în nerioada ce ne desparte de 
Congres, relevă căile luminoa
se ce se deschid societății 
noastre socialiste, schițează 
noul program de muncă și de 
luntă al poporului român 
pentru ridicarea patriei pe 
culmi tot mai înalte ale ci
vilizației socialiste.

Problemele fundamentale, 
principiale și practice privind 
direcțiile dezvoltării econo
miei naționale, a orînduîrii 
sociale și de stat, precum și 
problemele esențiale ale mun
cii ideologice, ale activității 
pe plan extern cuprinse in 
documentele ce urmează să 
constituie obiectul dezbateri
lor Congresului al X-lea al 
P.C.R. — eveniment de o deo
sebită însemnătate în viața 
partidului, a poporului nos
tru — sînt abordate creator, 
pe baza cerințelor vieții, a le
gilor obiective ale dezvoltării 
sociale. Tinînd seama de a- 
ceste cerințe, documentele 
subliniază că Partidul Comu
nist Român pune în centrul 
politicii sale economice con
tinuarea în ritm înalt a pro
cesului de edificare a unei 
economii moderne — bazată
pe o industrie puternică și 
o agricultură înaintată, pe 
folosirea cuceririlor revoluției 
telinico-știinlifice contempora
ne și valorificarea superioară 
a resurselor țării, pe utiliza
rea intensivă a întregului po
tențial de producție, pe o 
înaltă productivitate a mun
cii sociale — în vederea asi
gurării condițiilor pentru sa
tisfacerea intr-o măsură tot 
mai mare și mai largă a ne
voilor materiale și spirituale 
ale întregului popor. Acest 
fapt va avea o importanță 
holărîtoare pentru apropierea 
nivelului de dezvoltare al 
țării noastre de nivelul sta
telor cu o economie avansa
tă. pentru făurirea multilate
ral;! si deplină a socialismu
lui si crearea condițiilor ne
cesare trecerii treptate spre CD—«înRm

în ace'4 context este de im
portanță esențială aprecierea 
cuprinsă în proiectul de Di
rective cu privire la faptul 
că pivotul progresului gene
ral al societății noastre îl va 
constitui continuarea fermă a 
politicii de industrializare so
cialistă. pe care partidul o 
orientează ținind scama da
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cultural din Lu- I 
pe linia '

Sîmbătă seara, la Palatul 
peni a fost... nuntă mare. Mergind . 
popularizării frumoaselor obiceiuri locale, an- | 
samblul folcloric al Casei de cultură din Pe- ’ 
troșani s-a deplasat la Lupeni unde a prezentat ' 
spectacolul 
zi nuntașii 
Lonea.

epiasat ia jbupem uncie a prezentai . 
,Nunta din Valea Jiului". A doua | 
au prezentat același spectacol la *

Blocul 200 din orașul Lupeni arc cinci scări. I 
Din acestea, una refine alen/la în mod deosebit. î 
E'./e vorba de scara a doua, în fala căreia IO- | 
catarii au plantat peste 30 de trandafiri, salcîmi, - 
castani, frasini. Florile și trifoiul, precum și gâr- I 
duful ce Ic apără să nu fie călcate, dovedesc că , 
cei 40 de locatari din scara a doua, sînt buni 1 
gospodari, oameni cărora Ic place frumosul. Ini- ' 
fialorii acțiunilor de înfrumusețare sînt: Andrei > 
Biro, Vasile Popușor, Vasile Turcu, Constantin I 
Mandache, Vasile Beleanu și uliii. Pe cîitd ase- J 
menea initiative lăudabile vor putea ii întilnite | 
și la celelalte patru scări ale blocului 200 și la • 
a/le blocuri din Lupeni ? |

dului ?i statului, hotărirea do 
a munci cu forțe înzecite, cu 
dăruire pentru îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate .de par
tid. Acestor sentimente le dau 
glas declarațiile făcute spon
tan de oameni aparțiriînd di
feritelor profesii, îndeletniciri 
și vîrste i

— Am citit cu atenții în 
prima oră după ce am primit 
ziarul Tezele Comitetului ’ Cen
tral al partidului. Ce să spun ? 
M-au impresionat profund. Ele 
constituie un bilanț al marilor 
realizări ale poporului nostru 
pe drumul străbătut sub con
ducerea partidului în construi
rea noii vieți, jalonează pers
pectivele viitorului luminos 
spre care ne conduce partidul. 
Este viitorul devenit în bună 
parte prezent, trăit de noi toți, 
la care am rîvnit și pentru 
care am luptat noi. minerii 
Lupeniului din anii grei ai ex
ploatării burghezo-moșieresti. 
este viitorul care sub ochii 
noștri se transformă în. pre
zent și ne prilejuiește ferici
rea să afirmăm că... n-am trăit 
și luptat în zadar. Visurile 
noastre devin realitate ! Cuvin
tele aparțin minerului pensio
nar Aron Cristea, vechi ..mem
bru de partid.

Am avut printre interlocu
torii noștri și unul din repre
zentanții noii generații de mi
neri : renumitul șef de brigadă 
Constantin Petre, de lamina 
Lupeni.

— Proiectul de directive pri
vind planul cincinal pe. «anii 
1971—1975 prevede o însemna
tă creștere a producției de căr
bune. O bună parte a acestui 
spor se va realiza pe seama 
extracției de lignit. Cu to. 
acestea, bazinului nostru car
bonifer, principalul furnizor de 
cărbune cocsificabil, 
siderurgiei îi revin 
mari. De aceea. Proiectul de 
Directive privind dezvoltarea 
economiei — a fost primit de 
minerii de la Lupeni cu deo
sebit entuziasm. Ele constituie 
pentru noi un imbold in mun
că, un vitalizator al energiilor 
noastre. Sîntem hotărîți să 
muncim neobosiți alături de 
celelalte colective din Valea 
Jiului pentru valorificarea de
plină a potențialului nostru de 
muncă, pentru sporirea conti
nuă a producției de cărbune 
cocsificabil și energetic.

Un alt brigadier, Grigorc 
Maxim, de la mina Dîlja ne-a 
făcut următoarea mărturisire:

— Minerii din brigada pe 
care o conduc, ca de altfel

necesar 
sarcini
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Programul a fost » 
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În Editura politică a apărut

Directivele Congresului al X-lea
AI. PARTIDULUI COMUNIST ROMAN PRIVIND PLANUL CINCINAL
PE ANII 1971—1975 ȘI LINIILE DIRECTOARE ALE DEZVOLTĂRII 
ECONOMIEI NAȚIONALE PE PERIOADA 1976—1980. (PROIECT).
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Lucrarea a fost tipărită intr-un tiraj de masă.

O jumătate de zi cîștigafă

loți comuniștii, tot colectivul 
minei noastre, au primit cu o 
profundă satisfacție Tezele și 
proiectul de Directive al Con
gresului al X-lca. Acest do- 
cuinont-sintcză al întregii noas
tre vieți, dă sens tuturor stră
daniilor noastre, eforturilor ce 
le depunem pentru realizarea 
idealului scump întregului nos
tru popor : făurirea unei so
cietăți a. demnității și bună
stării. După citirea documen
telor recunoștința noastră fier
binte se îndreaptă spre col ce 
ne-a dat acest ideal și ne con
duce cu pași fermi spre rea- _ _ 
lizarea lui : partidul comuniș
tilor.

— Cu multă satisfacție am 
luat cunoștință de proiectul de 
directive privind dezvoltarea 
economică a țării în etapa ur
mătorului cincinal — ne-a de
clarat tehnicianul Dumitru 
Stancu, secretarul comitetului 
de. partid al Grupului de cons
trucții al T.C.H. Intre alte 
obiective acest proiect al bună
stării prevede măsuri multiple 
menite să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de locuit 
a oamenilor muncii. Din cele 
circa 500 mii de apartamente .ce 
se vor construi în întreaga țară

pa*'
a 2-a

la fiecare apartament recepționat
• Peste 37 la sută din pla

nul de predări al trimestrului 
II s-a realizat pînă în prezent.

0 O tendință 
predarea blocului G Petrila cu 
160 garsoniere, în 
loc de 7.

meritorie :

4 luni in

I n ultimele zile cile lunii 
mai Comisia de recep
ție a avut de lucru la 

cele mai proaspete obiective
; realizate In cadrul Grupului de 

șantiere construcții a] Văii Jiu
lui. Faptul nu trebuie să sur
prindă dacă ținem seama că 
strădaniile convergente ale con- 
■ducerii tehnlco-admlnistrative, 
sub nemijlocita Îndrumare a 
organizațiilor de partid și spri
jinul efectiv al comitetului sin- 
dicciiulul, au fost concentrate, 
cu precădere, asupra reducerii 
duratei de execuție a blocuri
lor prevăzute in normativele de 
rigoare.

socinisn
în imagini

use
Unitățile industriei chimice 

din județul Prahova, ale că
ror produse sînt cunoscute 
în peste 40 de țări din lume, 
au primit noi comenzi in 
străinătate. Astfel, noul com
binat petrochimic-Ploiești, u- 
nitate care livrează aproape 
jumătate din producția sa la 
export, produce polietilenă 
de mare rezistență, dimetil 
tereftalat, fenol și acetonă 
pentru Anglia, Brazilia, Ita
lia. R. F. a Germaniei, 
U.R.S.S., India, Austria și

Cărămizi
Fabrica de materiale de 

construcții „Ceramica* din 
Jimbolia a asimilat noi pro
duse. Printre acestea se află 
cărămizile eficiente ornamen
tale. Prin mărimea și form;' 
lor, acestea elimină tencuiala 
exterioară a zidăriei și asi
gură o bună izolare termică 
fi fonică a clădirilor. Do ase
menea au fost produse plăci 
ceramice de dimensiuni mari, 

Dacă cele 50 de apartamente 
pe care le include blocul C 11 
din Vulcan s-au predat In ter
menul înscris pe grafic, nu a- 
celași lucru se poate spune de 
blocurile B 1 din Lonea și M 2 
din Petroșani, cartierul Live
zeni, cu cite 30, respectiv 40 
de apartamente, care au înre
gistrat o devansare a dalei pla
nificate pentru recepție cu cir
ca 30 de zile. Blocul C 1 a tre
cut, deja, „examenul" In fata 
comisiei; în primele zile ale 
lui Iunie îl va urma blocul M2 
care avem certitudinea că va 
obflne, de asemenea... punctajul 
exigenței. Asta înseamnă că 
jumătate de zi se clștigă pentru 
flecare apartament recepționai.

Prin urmare, numai pînă în 
prezent cota parte din planul 
de predări se ridică la nu 
mai puțin de 37 la sută. Se con
turează, astfel, premise certe ca 
sarcinile semestrului II — în to
tal 324 de apartamente

pentru export
alte țări. De asemenea, uzi* 

mică Valea Călugăreas
că și Uzina de detergenți din 
Ploiești, Fabrica de hîrtie 
Bușteni și uzina de anvelo
pe ..Victoria" Florești au ono
rat zilele acestea noi comenzi 
primite din Turcia, Ungaria. 
Cehoslovacia, Indonezia și 
Pakistan. Aceste întreprin
deri vor produci* pin:! ’a '- 
nele anului circa 120 de 
sortimente, potrivit un r co
menzi primite din străin.II a te.

(Agerpres)

glazurate în diferite culori, 
utilizabile cu randament spo
rit la placarea exterioară a 
blocurilor.

Un alt produs este noul tip 
de țigle ondulate care, prin 
dimensiune și formă (o par
te plană și una asemănătoa
re olanelor), este superior 
celor clasice, asigurind o e- 
tanșeitale perfectă pe întrea
ga suprafață de acoperiș.

fie îndepli-revin Grupului să 
nite și chiar depășite.

Caracteristic la blocul B 1 
cu gradul IV de confort 
diferențial din Lonea, a 

cărui fundafie s-a trasat în par
tea doua a lunii februarie — 
a lost ritmul deosebit de ac
celerat al efectuării tencuieli
lor de către brigada de zidari 
condusă de Ion Ilca, la care s-au 
adăugat cele ale lui Stere Ciu- 
rică și Ion Bălufă. Aceste lu
crări trebuiau terminate la fi
nele lui aprilie șl finisarea in
terioară începută în decada in-, 
tîi din luna mai — numai așa 
termenul de predare putea fi 
afectat de o reducere consisten
tă. Fără multe „parlamentari", 
conștiincioși și entuziaști ca și 
pînă acum, oamenii șantierului 
au înfeles această necesitate. 
Deși lucrările de fațadă au con
stat din tencuieli drișcuite din 
mortar de var, „coechipierii" 
lui Stere Ciurică au dovedit 

și fapte

ornamenta'e

Traian iXlt'LLER

PEISAJ BRAȘOVE \\

migală, alenfie și gust estetia 
în efectuarea proiilelor, solban- 
curilor și rosluirii zidăriei de 
cărămidă — pe scurt au linul 
să respecte înlrulotul „litera" 
proiectului, nu o dală „uitată" In 
sertare...

Și încă ceva : a existat o e- 
chivalenfă între categoria me
die a formațiilor de lucru și 
aceea cerută de complexul ope
rațiilor ca atare.

La predarea cu o lună îna
intea scadentei, stabilite 
initial, a blocului M 2 

din cartierul Livezeni al ora
șului Petroșani, o contribuție de 
seamă au adus brigăzile de zi
dari conduse de Marin Radu
lescu, loan Berinfan și Dumitrii 
Ardelean, de dulgheri conduse
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Două noi recorduri naționale i

Vasile Sărucan — 7,75 m (iingimg) 
Csaba Dosa — 2,13 m (înâl imo)

La Sofia s-a desfășurat tradiționalul concurs interna
țional «Ir atletism organizat de ziarul Narodna Mlade,j. In 
cele două zile de concurs, sportivii români au stabilit două 
noi recorduri naționale ; VASILE SARUCAN — 7,75 ni la 
săritura in lungime și CSABA DOSA — 2,1.1 m la săritura 
in înălțime (nou record de juniori și record de seniori ega
lat), In proba feminină de săritură in lungime, eistigată 
de atleta bulgară Diana lorgova cu 6.28 ni, sportivele ro
mânce au ocupat locurile doi și trei ; Elena Vintllă — 6,17 
ni și Alina Popescu — 6,04 m. Proba de triplusalt a re
venit lui Drehniel (R. D. Germană) cu 16,64 ni. Carol Cor
bii (România) s-a clasat pe locul trei cu 16,10 m.

■■■■■■■■■■

■
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HANDBAL

FOTBAL
DIVIZIA NAȚIONALĂ A

Minerul 
Lupeni 

6

Progresul 
Streliaia 

1
ATLEȚII-JULEVI DIN 
LUPENI IN FRUNTE!

REZULTATE TEHNICE

Foul - .U" Cluj 2-1
Crișul — Jiul 3-0
Steouo — Ropid 2-0
U.T.A. - F.C. Arqes 2-1
Politehnicei — Din. Bocou 0-0
Dinomo Buc.- Proqresul 4-1
Petrolul — Voqonul 1-0
„U“ Croiovq — A.S.A. 3-1

ETAPA VIITOARE

Voqonul — Politehnice
A.S A - Proqresul
Rapid - Crișul
Dinomo Bocou — U.T.A.
Jiul - Petrolul

Steaua - Farul
F.C. Arqeș - „U“ Craiova 
„U" Cluj - Dinomo București

c 1 ti s a ni e 11 1111
1. U.T.A. 27 15 4 8 44—26 34
2. Dinomo București 27 14 4 9 51-31 32
3. Dinomo Bacău 27 12 6 9 30-27 30
4. „U" Cluj 27 13 3 11 47-35 29
5. Rapid 27 12 5 10 36-32 29
6. „U" Croiova 27 13 3 11 44-42 29
7. Steaua 27 12 4 11 46-37 28
8. Jiul 27 11 5 11 30-29 27
9. Farul 27 12 3 12 34-37 27

10. Politehnica 27 12 3 12 29-35 27
11. Crișul 27 9 8 10 31-27 26
12. Petrolul 27 11 3 13 25-33 25
13. A.S.A. Tg. Mureș 27 11 3 13 30-42 25
14. Progresul 27 8 8 11 27-36 24
15. F.C. Argeș 27 10 1 16 29-44 21
16. Vagonul 27 8 3 16 34-54 19

Cu toate că au cîștigat la un 
scor categoric, fotbaliștii de 
la Minerul Lupeni n-au 
evoluat, parcă, la adevărata lor 
valoare. Spectatorii au asistai 
mai mult la un joc de an
trenament decît la o partidă 
de divizia C. Do uscmcnca, ei 
n-au putut înțelege nervozita
tea jucătorilor ambelor echipe, 
actele de indisciplină ale fun
dașului Pali caro s-a ocupat 
mai mult do adversari decît 
do practicarea unui joc bun. 
sportiv.

Meciul începe în nota do 
dominare a gazdelor dar ac
țiunile lor sînt neponvingă- 
toaro, lipsite de orizont. Oas
peții se apără supranumcric și 
contraatacă sporadic. După ce 
în minutele 12, 22, Lcnu și 
Safar pierd ocazii favorabile, 
Cotroază înscrie din apropiere 
în minutul 35 primul gol al 
meciului. Oaspeții au ocazia 
să egaleze spre sfirșitul pri
mei reprize, dar Mădulici ra
tează copilărește.

După pauză, jocul capătă un 
ritm mai vioi. Apărarea stre-

hăionilor dă dovadă de obo
seală și pină la urmă cedea
ză do cinci ori. în minutul 41), 
t’ilecan face o cursă pe par
tea dreaptă, centrează in ca
reu, unde Șa far reia cu capul 
în plasă. în minutul 57, o 
acțiune a liniei de atac este 
finalizată do către Lcnu. Du
pă numai șase minute, la o 
învălmășeală in careul ad
vers. Cotroază mărește sco

rul la 4—0. La o gravă gre
șeală a. apărării oaspeților. Pre- 
cup înscrie un nou gol pentru 
echipa sa. Strehăienii înscriu 
singurul lor gol, in minutul 63, 
prin Riciu. Peste 17 minute. 
Presură expediază puternic 
mingea în bară. Scorul parti
dei este pecetluit de Rus în 
minutul 85 care a șutat de la 
25 metri la vinciul porții.

S-au evidențiat pentru jocul 
prestat Lcnu, Uilecan, Cotroa
ză de la Minerul și Riciu, Pre
sură de la Progresul.

Bun arbitrajul lui V. Grt- 
goreșcu din Craiova.

Tn zilele de 31 mai și 1 iunie a. c. a avut 
loc clapa finală a campionatului de atletism 
al școlilor profesionale aparținind de Minis
terul Minelor.

Concursul, la care au luat parte peste 200 
de reprezentanți ai școlilor profesionale din 
centrele miniere Lupeni, Petroșani, Zlatna, 
Gura Barza, Dr. Petru Groza, Filipeștii do 
Pădure. Cimpulung, Motru, Deva, Anina și 
Baia Marc, a avut loc pe frumoasa bază 
sportivă a Grupului școlar minier din Lu
peni.

Redăm mai jos ocupanții locurilor fntîi 
pe probe și categorii de vîrstă.

80 ni plat juniori II : Arpad Șipos, Petro
șani; 100 m plat juniori I : Ghcorghe Lazăr, 
Zlatna; 200 m plat juniori I : Francisc Stra
nia, Petroșani; 300 m plat juniori I : Vasile 
Sarea, Baia Marc; 400 ni plat juniori I : Va
sile Boroș, Lupeni; 800 m plat juniori I : 
Vasile Boroș; 1000 m plat juniori II: Roini- 
că Tudosie, Petroșani; 1 500 ni plat juniori 
I: Robert Bagyo, Lupeni; 3 000 m plat ju
niori I : Robert Bagyo; 90 m garduri juniori 
I : Ghcorghe Nistor, Lupeni: 110 ni garduri 
juniori I : Sergiu Pislaru, Cimpulung; Lun
gime juniori I : Cornel Rus, Petroșani; ju
niori II : Ioan Boko, Petroșani; înălțime ju
niori I : Ovidiu Cărăgui, Filipeștii de Pădure; 
Juniori II: Constantin Picioruș, Motru; Tri- 
plusalt juniori I : Ghcorghe Oprcscu, Cim

pulung; juniori II : Ghcorghe Nistor. Lupeni; 
Greutate juniori I : Ton Lunga, Fii ip iii dc 
Pădure; juniori II: Bela Szabo, Lupeni: 
Disc juniori I : Iile Andrei, Anina; juniori 
II : Emil Damian, Zlatna: Suliță juniori I : 
Nicolae Szabo, Baia Marc: juniori II : Ghcor
ghe Cilibiu, Filipeștii do PfldJWFr : Ciocan, ju
niori I: Ludovic Vinczc. Lupeni: juniori II: 
Ghcorghe Pctcu’ Lupeni; Ștafeta 4x100 m: 
Școala profesională Lupeni; 4X400 in : Școa
la profesională Lupeni.

Clasamentul general pe echipe se prezintă 
astfel :

Locul I. Școala profesională Lupeni — 
103 puncte; II. Școala profesională Petro
șani — 38 puncte: ITI—IV. Școala profesio
nală Motru și Școala profesională Cimpulung 
— 21 puncte.

De menționat că atleții Școlii profesio
nale din Lupeni, pregătiți de prof. Mihai 
Golubov, Imling Alfred și Nicolae Coșer- 
canu au avut o comportare foarte bună ciș- 
tigînd majoritatea probelor, fapt ce le-a asi
gurat primul loc în clasamentul general pe 
echipe. La organizarea ireproșabilă a între
cerilor și-a adus contribuția conducerea Gru
pului școlar minier din Lupeni, director ing. 
Gh. Filip.

Andrei ANGER 
activist C.M.E.F.S. Petroșani

Campionatul republican 
masculin de handbal u luat 
sfințit cu victoria echipei 
Steaua București. Deși în
vinsă in ultima etapă cu 
12—11 do către Dinamo Bu
curești, formația Steaua a 
terminat campionatul cu un 
avans de două puncte față 
de principala sa adversară (Di
namo). clasată pe locul doi.

POLO
Iu derbiul campionatului 

republican <le polo pe apă, 
Dinamo București a învins 
la limită 2—1 p<> Steaua Bu
curești.

TENIS
Elimlribți din probele de 

simplu ale campionatelor 
internaționale de tenis de la 
Paris, jucătorii români iși 
continuă evoluția in probele 
de dublu.

La dublu mixt, cuplul Ilie 
Năstase-Kerry Melville (Aus
tralia) s-a calificat in turul 
III, invingind cu 6—4, 7—5 
perechea Goven (Franța)-Sa- 
lome (Olanda). Ion Țiriac 
joacă alături de Ann Jones 
(Anglia) și s-a calificat, de 
asemenea, in turul III, în- 
trecind cu 6—0, 6—1 pere
chea Birel (Franțu)-Pirro (Ita
lia). In optimile de finală 
ale prolxd de simplu bărbați 
a fost înregistrată o surpri
ză : iugoslavul Zeliko Franu- 
lovici l-a învins cu 1—6, 
6—3, 6—0, 6—2 pe profesio
nistul australian Roy Emer
son.

ATLETISMEmilian NEAGOE

Derbiuri
și... 

nervi
Fâcind o numărătoare in

versă a celor 15 etape ale 
returului campionatului divi
ziei A de fotbal, cea de du
minică a fost a patra. Acum 
au mai rămas trei etape pină 
cind cortina vacanței \a că
dea pe prima scenă a fotba
lului nostru. Etapa de dumi
nică a lost punctată de citeva 
derbiuri și de mai mulți... 
nervi. Dar să vedem ce-a 
lost: să pornim de la mare 
pină la Jiu, de la Constanta 
Ia Craiova.

CONSTANȚA : l aru) — „U" 
Cluj. Prima vizită după ter
minarea cursurilor universita
re, studenfii clujeni au făcut-o 
pe litoral. Și cu toate că au 
zestrea lor de puncte sub
stanțială. ei nu s-au deplasa! 
ia Constanța doar in calitate 
de turiști. Știau că la întoar
cerea pe Someș trebuiau să 
răspundă in amfiteatre la 
niște întrebări pe bilețele. 
Drept urmare, clujenii s-au 
„bătut" din răsputeri dar au 
pierdut. Și Parul dorește să 
privească mai din față pe 
colegii săi de sus și de jos. 
De aceea a vrut să invingă 
și a învins. Pe merit, in 10 
oameni, lără nervii lui Dum- 
brax ă.

ORADEA : Crișul — Jiul. 
A fost, să-1 numim așa, der
biul apelor-, al celor două 
ape repezi cum sini și echi
pele cărora le-au împrumu
tat numele. Din păcate, vrind 
să-și respecte numele, dumi
nică doar Crișul a fost... re
pede. Echipa lui Fcrenczi, in 
vlrslă de numai un an in di
vizia A, a administrat Jiului 
cea mai severă in fringe re din 
acest campionat. După un 
3—1 cu Steaua, un 0—3 la 
Crișul parcă ne sună lals in 
urechi, chiar dacă duminică 
vine in Petroșani Petrolul.

BUCUREȘTI: Steaua — Ra
pid. A fost primul derbi bu- 
cureșlean. După ce militarii 
i-au scos pe giuleșteai din 
cursa spre Cupă, duminică 
i-au slopat definitiv și din 
aceea spre titlu, lusîndu-i să 
se „bată" pină in final doar 
pe U.T.A. și pe Dinamo Bu
curești.

In celălalt derbi bucureș- 
tcan, Dinamo — Progresul, 
am văzul fotbal și antiiolbal. 
Pentru a se menține aproape 
de U.T.A., Marian trebuia să 
ciștige. Pentru a se îndepărta 
de F. C. Argeș, și Drăgușin 
Irebuia să ciștige. A cîștigat. 
în linol, echipa mai bună. A 
cîștigat „corsarul" Dumilra- 
che. De două ori a cîștigat

alintatul Bucureștiului: două 
puncte in luptă cu Progre
sul și un punct in luptă cu 
Oblemenco. situîndu-se cu 
cele trei goluri de ieri, dea
supra craiox eonului. Anlilol- 
balul de care vorbeam ni 
l-au sen ii jucătorii Progre
sului care au protestat înde
lung la două goluri, și-au lo
vit adversarii. E drept că și 
Dumitrache a turnat citeva 
picături in cazanul cu nervi 
in care clocotea stadionul 
Dinomo.

ARAD : U.T.A. — F. C. Ar
geș. Texliliștii și-au mai 
slrîns ceva material pentru 
tricourile de campioni. Se 
pare că de acum prunarii 
nu vor mai face umbră pină 
în linal decît Vagonului. Pro
babil veșnic călătorul Teașcă 
a intuit el ceva...

IAȘI: Politehnica — Dina
mo Bacău. Derbiul Moldovei, 
în dealul Copoului. Meci lără 
miză, disputai între prieteni 
și încheiat cu un just rezul
tat de egalitate. O remiză 
care i-a adus pe băcăuani pe 
locul trei in clasament, un
de s-ar putea să rămină pină 
la 15 iunie.

PLOIEȘTI: Petrolul — Va
gonul. De pe locul 14, petro
liștii au abordat meciul cu 
prudență. Vagonarii le-au o- 
pus o replică dîrz.ă și doar 
inspirația lui Iuhasz le-a a- 
dus găzarilor cele două punc
te de aur.

CRAIOVA : „U" „Craiova 
— A.S.A. Tg. Mureș. Practic, 
gazdele nu puteau pierde. 
Singurul lucru interesant de 
urmărit era duelul dintre O- 
blemenco și Dumitrache pen
tru titlul de golgeler, pentru 
că Oprea, la Constanța nu-i 
putea concura. De fapt, așa 
s-a și inlîmplal. Tunarul din 
Bănie a trimis de două ori 
balonul în plasa mureșeni
lor. dar nouarul din șoseaua 
Ștefan cel Marc l-a învins 
(ic trei ori pe Mîndru, așa 
că, deocamdată, conduce di- 
namovistul cu un gol avans. 
Și la Craiova căldura sau 
poale punctele au incitat ner- 
v ii jucătorilor-, ai oaspeților, 
Mureșan și Hajnal fiind eli
minați din joc.

Citeva derbiuri și mai mulți 
nervi, 21 de goluri marcate, 
continuarea luptei între U.T.A. 
și Dinamo, intre Dumitrache 
și Oblemenco, alunecarea cle- 
linitivă, probabil, a argeșe
nilor spre B și... cam astea ar 
li în Unii mari răspunsurile 
etapei a 27-a a campionatu
lui diviziei A de lotbal.

G. DINU

Rezultatele concursului Pronosport 
nr. 22 din 1 iunie 1969

1. Steaua — Rapid 1
2. Dinomo București — Progresul 1
3. Farul — „U" Cluj 1
4. Crișul - Jiul 1
5. U.T.A. - F. C. Argeș 1
6. Politehnica — Dinamo Bacău i
7. Petrolul - Vagonul 1
8. „U" Craiova — A.S.A. Tg. Mureș 1
9. C.F.R. Pașcani — Metalul Buc. 1

10. Gloria Bîrlad — Politehnica Galați 1
11. Metalul Tr. Severin - C.F.R. Cluj 1
12. Ind. Sîrmei — Gaz Metan Mediaș x
13. Metalul Hunedoara — C.F.R. Arad 1

CiUUPIOItiTlItllI JIIIHLIX
Preparatorul Petrila a trecut 

pe lîngă victorie
Preparatorul Petrila și C.F.R. 

Simeria s-au intilnit duminică, 
pe terenul primei echipe, in 
cadrul ultimei etape a cam
pionatului județean de fotbal. 
Ambele formații au intrat în 
teren cu ideea obținerii cu 
orice preț a victoriei pentru 
a le consolida poziția in clasa
ment. Din această cauză, cei 
22 de jucători nu le-au oferit 
spectatorilor prezenți în nu- 
năr destul de marc, decit pu
țin fotbal. Le-au oferit în 
schimb scene penibile i loviri

intenționate, imbrînccli și vo
ciferări continue pe teren. La 
toate acestea a contribuit și..i; 
arbitrul Ghcorghe Cicoș dir| 
Deva care, in loc să ia măsuri 
severe împotriva recalcitranți
lor, s-a mulțumit să împartă 
avertismente și să poarte dis
cuții interminabile cu jucăto
rii. Unica consolare a specta
torilor petrileni a fost că e- 
chipa lor favorită a reușit să 
țină in șah pe liderul clasa
mentului și că nu a lipsit mult 
să obțină chiar victoria asupra

Portarul simerienilor e „bătut*. Foto : Emilian DOBOȘ

acestuia. Pentru că, după do
minarea insistentă, a ocaziilor 
avute, ca și a ambiției cu care 
a luptat pe întregul parcurs 
al meciului. Preparatorul Ine- 
rîta să ciștige cele două punc
te.

Echipa din Simeria nu a 
justificat cu nimic locul frun
taș din clasament. Jucătorii 
săi au evoluat ca niște înce
pători, au trimis nenumărate 
pasc la adversar, au făcut 
multe greșeli in apărare, iar 
atacul a fost ca și inexistent Cu 
o asemenea manieră do joc ci 
nu puteau să realizeze mai 
mult. Poate atacantul Bela 
putea să mai schimbe soarta 
meciului in favoarea lor, cind 
in minutul 85, după ce a drib
lat și portarul, a șutat de la... 
3 metri pe lingă bară. A fost 
unica șî cea mai mare ocazie 
de gol a simerienilor.

Iată cum s-au înscris cele 
două goluri ale partidei. In 
min. 50, Foca (cel mai pericu
los atacant al petrilenilor) a 
luat o acțiune pe cont propriu, 
a driblat tot ce i-a ieșit in cale 
și, ajuns in careu, a expediat 
mingea in plasă : 1-0. în min. 
75, la o fază ce nu se anunța 
periculoasă, fundașul N. Cos- 
tea de la Preparatorul opreș
te mingea cu mina în supra
fața de pedeapsă. Lovitura de 
la 11 metri a fost executată 
impecabil de către portarul 
Bob și i 1-1.

C. MATEESCU
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Rezultatele ultimei etape
Constructorul Hunedoara — Minerul Aninoasa 3—0 ; 

Dacia Orăștie — Energia Deva 2-4 ; Autobuzul Brad - 

I.G.C.L. Hunedoara 7—2 ; Paringul Lonea — Construc

torul Lupeni 3-3 ; (neprezentare) ; Minerul Vulcan — 

Abatorul Hațeg 3 -0 (neprezentare) ; Minerul Uricani — 

Minerul Teliuc 3-4 ; Preparatorul Petrila - C.F.R. Sime
ria 1—1.

H In concursul internațional |
■ de atletism de Ia Torino, |
■ probii de săritură in înălți- H 
E nie a revenit lui V. Skvor- ■
■ țov (U.RJS.S.) 2,15 m, urmat ■ 
O de I. Șerban (România) 2,12 ■ 
B m. Alte rezultate f 5 000 m : ■ 
B Cindolo (Italia) 1407” 6/10; ■
■ disc femei: Romero (Cuba) ■
B 50,72 m; lungime bărbați . B 
El Ovancsian (U.R.S.S.) 7,61 m: B 
E 100 m plat femei i Kirszcn- 0 
B stein (Polonia) 11” 4/10. ■

Clasa m e n t 11 1
(final neomologat)

1. Minerul Teliuc 26 18 6 2 70-15 42

2. C.F.R. Simeria 26 20 2 4 69-19 42

3. Paringul Lonea 26 12 6 8 53-32 30

4. Construct. Huned. 26 12 3 11 46-32 27

5. Dacia Orăștie 26 12 3 11 44-46 27

6. Minerul Vulcan 26 12 1 13 43-39 25

7. Energia Deva 26 9 6 11 39-49 24

8. Minerul Aninoasa 26 8 7 11 40-40 23

9. Minerul Uricani 26 11 1 14 38-51 23

10. Abatorul Hațeg 26 10 3 13 33-47 23

11. Constructorul Lupeni 26 8 6 12 36-47 22

12. Preparatorul Petrila 26 9 4 13 34-54 22

13. Autobuzul Brad 26 9 4 13 44-65 22

14. I.G.C.L. Hunedoara 26 4 4 18 21-74 12

Cînd vrei cu orice preț ceva
Era ultima etapă a campio

natului. Echipa dc handbal fe
minin Știința Petroșani avea 
deja asigurat un loc bun in 
clasament Tntilnirea cu Zorile 
Bistrița era așteptată totuși 
cu interes. Cu o victorie, ele
vele lui Bartha și-ar fi asigu
rat un loc in prima jumătate 
a clasamentului seriei. Toată 
lumea dorea acest lucru. II 
doreau mai ales jucătoarele 
noastre. Cu această dorință au 
intrat pe teren. Numai că jo
cul nu era dc lo< ușor. C< le 
7 oaspete, cu rezerve cu lot, 
alcătuiau o formație solidă, 
la propriu și la figurat, cu 
jucătoare talentate, bune toh- 
nicicne și temute șuteurc.

Scorul merge din egal in egal 
de-a lungul întregii reprize. 
Mureșan (Ș) înscrie primul 
go), E. Pop (Z) egalează iot 
ea aduce avantajul .eH ’ n 
sule, Domșa restabilește e," |:- 
tatca 2—2, Pădure (Z) înscrie 
și e 3—2. Barabaș 3—3, I’,. a 
(Z) ia din nou avantaj 4—3, 
apoi colega ci Boși face 5—3 
pentru ca lonescu și Domșa să 
echilibreze scorul : 5—5 la re
priză.

De acum, gazdele știu ce 
vor. Vor să învingă, vor să-și 
asigure un loc in prima ju
rnal,.te a clasamentului. vor 
să-si ia la revedere cu o vic
torie de la spectatori. Și reu
șesc toate acestea. Ele conduc

cu 7—6. 8—6, 9—6, dar sint 
egalate la 9. Bistrițen-ele vor 
rămîne însă la 9, in timp ce 
petroșănencelc se vor opri 
numai la 13, invingind pe me
rit. fără putință de tăgadă, o 
echipă destul de bună.

Jocul a fost de o factură 
tehnică și spectaculară modes
tă, mai bun spre final, cind 
handbalistele noastre au avut 
o zvîcnire așteptată, au înscris 
citeva goluri deosebit' do fru
moase. prin Domșa și Mure

șan, terminând meciul în a- 
vantaj și- in plină dominare. 
De remarcat că pătrunderile 
în viteză, spectaculoase, ale 
gazdelor au fost oprite de mul
te ori prin faulturi, coca ce jus
tifică și numărul mare dc lo
vituri dc la 7 metri : 7 lovi
turi pentru Știința, 5 transfor
mate dc Domșa, cile una ra
tată de Domșa și Mureșan. 
Oaspetele n-au beneficiat de 
nici uh 7 metri.

In acest ultim meci al capi- 
pionatului diviziei B de hand
bal feminin, de la Știința s-au

detașat Domșa, Mureșan, Ba
rabaș, Bodnar, iar de la oas
pete Pădure. F. Pop. Boși. A 
condus bine cuplul dc arbitri 
V. Rcisnner și O. Schuster din 
Sibiu.

Să dăm și numele jucătoa
relor t urc au evoluat Știința : 
Lia Duncea — Suvăială, Lia 
Bartibaș, Mia Domșa. Didina 
Mureșan, Eva Turoș — loncscU, 
Eva Măndiță, Elena Savin, 
Eeatcrina Szolga, Clara Bod
nar. Zorile : f. Pop, Pușca, Ba- 
lea, Nichita, E. Pop. Pădure, 
Boși.

D. G1IE >\EA

GOL!

In prima gală a celei de-a 
doua zile a campionatelor 
europene de box, care s-a 
desfășurat pe arena „23 Au
gust* din Capitală, pugiliștii 
români au obținut noi vic
torii.

In limitele categoriei se- 
miușoare, CALISTRAT CU- 
ȚOV a fost declarat învingă
tor cu 5—0 în fața vest-ger- 
manului Schwede. Cuțov a 
avut un final mai bun, lovi
turile sale la plex punindu-I 
in vădită dificultate pe ad
versarul său.

La categoria grea, ION A- 
LEXE I-a învins Ia puncte 
pe olandezul Lubbers. Soarta 
meciului a fost decisă in re
priza a doua, cind boxerul 
român a punctat mai mult 
și mai decis.

Alte rezultate : categ. mus
că : Mirko viei (Iugoslavia) 
învinge la puncte pe Schu
bert (K. F. a Germaniei); 
Novikov (U.R.S.S.) cîștigă 
prin abandon in repriza a 
doua la Groth (Danemarca); 
Necdahm (Anglia) dispune la 
puncte de Juarez (Spania): 
Grasso (Italia) întrece la 
puncte pe Yadigar (Turcia);

O
In gala a 4-a a campiona

telor europene de box, pu- 
gilistul român CONSTANTIN 
CIUCA (categ. muscă) l-a în
vins la punețe cu 5—0 pe 
scoțianul Mc Hugh. Dacă in 
primele două reprize lupta a 
fost echilibrată, in cca de-a 
treia Ciucă s-a impus net : 
loviturile sale puternice l-au 
adus pe scoțian de două ori 
in situația de knockdown.

Alte rezultate : categ. mus
că : Olech (Polonia) dispune 
l ,'tm . de Gilligan (Irlan
da); Milcv (Bulgaria) întrece 
la i e pe Kaloufi (Fran
ța); Warnke (K. D. Germană) 
i l’.g.l ia puncte la Kobli 
(Austria); categ. semiușoară : 
Lomakin (l .K.S.S.) cîștigă 
prin abandon pentru rănire 
in repriza a doua la Feher 
(Ungaria); Harrison (Scoția) 
inviiige prin abandon in pri
ma repriză pe Zacli (Austria).

O

B

H

B
B

B

B 
B 
O

B
In reuniunea de luni seară B 

a campionatelor europene de 3 
box, pugilistul român GHEOR- a 
G1IE PUȘCAȘ l-a întilnit pe ® 
campionul olimpic, sov'.eticul J 
Valeri Sokolov. Pușcaș a ob- g 
ținut victoria prin abandon B 
dictat de arbitru, in repri- J 
za a doua, pentru rănirea lui 
Sokolov. u

B 
(Agerprcs) B
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STEAGUL ROȘU

Să știți că. totuși, nu in orice 
oraș din Iară se deschid vara 
asemenea .expoziții persona

le ..Ia înălțime’.-

J

0 întrecerea Muialislft n con
duce tot tinărul colectiv 
al minei Paroșeni, urmat 
de colciliM-le minelor La
poni și Pctrila.

• Semnele de întrebare se 
mențin pe gralicelc mine
lor Lonca, Aninoasa. Vul
can, dar mai ales ne < el 
al minerilor din l'ricani.

• .Șase zone rămase in urmii 
și tot atitea... obstacole in 
calea îndeplinirii planului 
de producție și a angaja
mentelor de întrecere.

• Progres simțitor făcut pe 
calea îmbunătățirii calității 
cărbunelui.

Pe exploatări situația reali
zării planului lunar de pro
ducție se prezintă astfel !

BJg
5
H u ■O o
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•H pl
an

 (ton
i

Paroșeni 3 869 116
Lupeni -Ț 6 295 104.5
Pctrila 4- 1 012 101,2
Dilja 4- 19 100
Aninoasa — 715 99,1
Lonca — 1 195 98,6
Vulcan — 1 654 98.4
Uricani — 7 391 86,8
Total Valea
Jiului 240 100

Păstrînd același ritm...
Luna mai — prima din etapa 

hotâritoarc a marii întreceri 
socialiste închinate Congresu
lui al X-lea și sărbătorii c- 
liberării patriei — a fost în
cheiată de minerii din Valea 
Jiului cu un rezultat mai mult 
decît modest ; doar 240 tone 
depășire a planului de pro
ducție. De ce ?

De cîteva luni în cadrul co
lectivelor majorității nunelor 
din Valea Jiului s-a statornicit 
obiceiul de a .realiza sarcinile 
de plan ncritmic. Cu excepția 
minelor Paroșeni și Lupeni,

fabrica 
de produse lactate 
PETROȘANI-LIVEZENI 

angajează de urgență 

MERIM PRDAl
CONDIȚII DE ANGAJARE :

• absolvent de liceu

• 7 ani vechime în funcții economice
• de preferință bărbat
Limite de salarizare : 1 280—1 640 lei.
Informații suplimentare se pot primi Ia tele

fon 1824.

' întreprinderea i 
' de gospodărie locativă i 
î Petroșani ! 
i i
i anga jează de urgență i 
i i
i muncitori calificați i
i în următoarele meserii : l

i i
i _ INSTALATORITEHNICO-SANITARI i

Șl MESERII ÎNRUDITE '
Se pot angaja și pensionari, calificați în a-

J ieste meserii, pentru o perioadă de 4 luni, con-
! form dispozițiilor în vigoare.
I
j Condiții de angajare : certificat de calificare,

I copie după certificatul de naștere, legalizată.
î Salariul : între 806—1 316 lei.

I Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
I între orele 7—15, de la biroul personal al între- 
I prinderii, str. Mihai Viteazu nr. 9, telefon 1144 
! sau 1147.
I

EXTRASA Interes, entuziasm, acord unanim
l It.MAltr. HIS l’AG. I

IA MINELE DIN
toate celelalte colective au păs 
Irul acest stil defectuos de 
muncă și in luna ce s-a în
cheiat. Minerii din Paroșeni. 
dimpotrivă, punind accentul pe 
organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, pe utiliza
rea mai judicioasă a mașinilor 
și utilajelor, mai ales a com
binei, havezei și mașinii do 
încărcat in galerii, au reușit > a 
luna mai s-o încheie cu o de
pășire substanțială a planului 
(-ț- 3069 tone), continuind ast
fel să conducă întrecerea so
cialistă a minerilor. Locul doi 
in clasamentul hărniciei pe 
bazin este ocupat de mina 
Lupeni. eu o depășire a planii 
lui do 6 295 tone urmînd apoi 
mina Pctrila cu un plus de 1 012 
tone. Și minerii din Dilja și-au 
realizat planul și chiar 1 au 
depășit cu... 19 tone, insă, da
torită ncrîlmieitățiî, rămînerii 
sub plan in unele zile ale de
cadei a II-a, nu au putut acu
mula o zestre mai substanția
lă de tone în plus.

Cit despre celelalte colective 
— Lonca, Vulcan, Aninoasa și 
mai ales Uricani s-au complă
cut în situația de a continua 
să rănii nă barierele coborîte in 
fața realizărilor Centralei căr
bunelui, f rinele acestor reali
zări. Dar despre modul cum 
au muncit aceste colective 
pentru realizarea planului vom 
reveni.

La calitatea cărbunelui 

s-a acționat pîrghia exi

gențelor, a posibilităților
Cu două excepții negative 

— mina Paroșeni și Uricani —

BAZIN
pre<>> upărilc pentru îmbunătfi 
țiroa calității cărbunelui au 
fost la înălțimi .1 exigențelor 
la exploatările din bazin. Ce- 
nușa cărbunelui a înregistrat 
o si Adere de 0,0 puncte la pro
ducția totală extrasă din aba
tajele și galeriile Văii Jiului. 
.Apliiind măsurile pentru ale
gerea șistului vizibil la locu
rile de mumă, minorii de la 
Lupeni au redus cu 1,4 puncte 
conținutul de cenușă al căr
bunelui față de norma admi
să. coi de la Lonea cu 1.3, 
Pctrila cu 1, Vulcan cu 1. A- 
ninoasa cu 0,8 puncte iar cei 
de la Dilja s-au încadrat in 
normă. Concluziile necesare 
trebuie să le tragă in privința 
îmbunătățirii calității cărbu

nelui și să acționeze ca atare j 
și minerii de la Uricani și ! 
Paroșeni, care au depășit, con- j 
ținutul admis al cenușei cu . 
2,1 și respectiv. 3,4 procente. ■

Minusurile pornesc din
zone, de Ia deficiențele

existente acolo
Revenind la colectivele care 

au încheiat luna mai cu reali
zări slabe, amintim că minu-
șurile de producție ale aces
tora sînt mari tocmai acolo un
de activitatea zonelor produc
tive a fost defectuoasă. Mina 
Uricani — care deține „supre
mația11 in răminerca sub plan 
— a încheiat luna cu respecta- J 
bilul minus de 7 391 tone căr
bune (do slabă calitate!), am-

PETROȘANI
ANUNȚA

CONCURSUL DE ADMITERE LA LICEUL 
INDUSTRIAL MINIER PETROȘANI PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 1969—1970 ÎNCEPE ÎN 
IUNIE CURENT19

înscrierile se foc 
Mihai Eminescu nr.

zilnic ia secretariatul liceului din str.
17 in perioada 1-17 iunie a.c.

Condiții : se primesc absolvenți ai școlii generale de 
8 ani în virstă pînă la 17 ani împliniți in anul 1969.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta 
următoarele acte :

- CERERE TIP COMPLETATA LA LICEU
- DIPLOMA DE ABSOLVIRE A a CLASE ÎN ORIGINAL
- COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE Șl ORI

GINALUL
- FIȘA MEDICALA ELIBERATA DE CIRCUMSCRIPȚIA 

SANITARA UNDE CANDIDATUL ESTE LUAT IN 
EVIDENȚĂ

In anul școlar 1969-1970 se primesc candidați pentru 
specialitățile :

• EXPLOATĂRI MINIERE

• ELECTROMECANICA MINIERA

Durata școlarizării este de 5 ani, curs de zi.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT LUA DE LA SECRE
TARIATUL LICEULUI. TELEFON 1736

CONCURS
pentru ocuparea posturilor 

vacante de tehnicieni mineri 

organizează

STAȚIA DE CERCETĂRI 
PENTRU 

SECURITATE MINIERĂ 
PETROȘANI

Condițiile de admitere sînt cele prevăzute în
H.C.M. nr. 1 053/1960, anexa IV.

Cererile de înscriere și actele necesare se 
vor depune pînă la 25 iunie a. c. la sediul in
stituției, biroul personal, din Petroșani, str. 
Petru Groza nr. 32—34.

Informații suplimentare se pot lua zilnic, în
tre orele 7—15, de la biroul personal, telefon 
1622, interior 117, sau 1457 interurban.

bele zone productive fiind sub 
plan: — 4-175 tone zona' I și 
— 2 912 tone zona n ll-a. Co
mitetul do direcție al minei 

. ulă să justifice răminerca a
< - asta serioasă in urmă pe 
scama lipsei do efectiv, dar 
in afară de această cauză rea 
lă au diminuat producția și 
multele defecțiuni mecanice și 
indisciplina unor sakirinți, în
registrate în cadrul zonelor. 
Același lucru este valabil și 
pentru minele Lonea (— 1 195 
tone) care are zona I -a rămasă 
sub plan cu 2 400 tone, mina 
Vulcan (— I 654) avind zona 
a Iii-a cu un minus de 3 494 
tone și mina Aninoasa (— 715 
tone) a cărei realizări au fost 
diminuate do răminerca sub 
plan a zonei a TT a cu 1 466 
tone.

Comitetele do direcție alo 
exploatărilor miniere rămase 
sub plan în luna ce s-a în
cheiat, îndrumate de comitetele 
de partid, au datoria de a lua 
grabnice măsuri pentru ca in 
luna iunie să fie recuperat 
minusul de producție. Luna 
iunie, și o dată cu aceasta 
prima jumătate a acestui an, 
să fie încheiate cu rezultate 
bune de colectivele tuturor mi
nelor în vederea realizării an
gajamentelor luate in întîm- 
pinarca Congresului al X-iea 
al partidului și a celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
patriei.

o parte însemnată \or contri
bui la ridicarea nivelului do 
trai al populației din Valea 
Jiului, la asigurarea unor con
diții do viață mai bune, a unui 
grad de confort ridicat, fami
liilor do mineri. Noi construc
torii ne vom strădui ca și pi
uă acum să asigurăm popu
lației locuințe confortabile, ne 
vom preocupa încontinuu do <■. 
xccutarr a unor lucrări dc calita
te tot mai superioară, convinși 
fiind că numai astfel vom con
tribui la creșterea bunăstării 
materiale a oamenilor muncii 
— preocupare fundamentală a 
partidului nostru.

...Cuvinte calde, pornite clin 
inimă, cu adinei semnificații.

Și acum cîteva cuvinte din 
partea unui tinăr intelectual, 
prof. Victor Iațenco. președin
tele Comitetului municipal al

organizației pionierilor i
Pc noi toți cei din în- 

vățăminl: învățători, profe
sori — diriginț), coman
danți de pionieri.. Tezele 
ne însuflețesc și no dau ja
loane clare in activitatea vi
itoare do educare și formare a 
tinerei generații. Avem misiu
nea nobilă. încredințată de 
partid, de a crește un tinerel 
înarmat cu cunoștințe științi
fice solide despre viață si so
cietate, un tineret care să iu
bească cu devotament patria 
noastră scumpă și conducăto
rul nostru înțelept Partidul 
Comunist Român

No angajăm să depunem toa
te eforturile pcnlrtl a educa 
oameni cinstiți, drepți, adevâ- 
rați palrioți. constructori de 
nădejde ai socialismului. A- 

< «-sta este sensul misiunii noas
tre cc-J desprindem din istori
cele documente elaborate de 
partid.

I. bAlan

0 jumătate de zi cîștigată 
la fiecare anartament recepționat

(Urmare din pag. 1)

dc Alexandru Chiș Mihal 
Thiss și mozaicarii lui Dumi
tru Negoilă și Glieorglie 11c- 
jivu.

■in obiectiv major, de pers-
■ I peclivă apropiată, îl con- 

sliluie blocul G din Pc
trila cu 164 de garsoniere, al 
cărui termen de predare este 
30 septembrie a. c. Din discujia 
purtată cu factorii răspunzători 
de bunul mers al Grupului am 
dedus că se întreprind străda
nii susfinule, sc analizează in 
amănunt căile unei organizări 
ritmice a lucrărilor de o așa 
manieră, incit acest bloc să 
poată ii recepționat la 30 iu

nie, prin urmare cu 3 luni îna
inte dc termen I In cadrul lu
crărilor de zidărie, brigăzii con
duse dc Dumitru Poslolache i 
s-au alăturat, dc curînd, oame
nii lui Ion Ilca. S-a adăugat, 
astfel, încă o „verigă" Ia un 
lanf care nu poate li niciodată 
întrerupt... In momentul dc lu
pi, tcncuiclilc interioare -irit 
,,acoperite" dc brigăzile condu
se dc Ioan Pălufă, Stelian Co
cean, Angliei Arșol .și .Ștefan 
Frist.

In ziua de 27 mai s-a „inau
gural" turnarea pardoselilor de 
rumbelon — ca suport pentru 
parchet. Intre cei evidenjiafi 
mai putem aminti pe dulgherii 
lui Ion Vulpea nu și întreaga 
echipă de instalatori condusă 
de Ion Chirilă.
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17,00—17.30 Aspecte filmate 
dc la campionatul eu
ropean dc box.

17.30 Telex Tv.
17.35 Albă ca zăpada si cel 

•-apte pitici (i). Prezin
tă Teatrul de păpuși al 
Palatului Pionierilor din 
București,

17.50 e irnba engleză. Lecția 
60.

18,15 Vă place muzica ? E- 
misiune realizată cu 
concursul orchestrei „A- 
cademica* a Conserva
torului „Ciprian Porum- 
bescu" din București.

18.45 ( intece vechi in inter
pretări noi.

19.00 Din lumea științei.
19.30 Telejurnalul dc seară. 
20.00 Scară de teatru. „Mut

ter Courage" de B. 
Brecht. Interpretează 
un colectiv al Teatru
lui Național „Vasile 
Alecsandrî* din Iași.

22.00 Prim plan C. C. Gin- 
rescu.

22,20 Itinerar eurdpean,
22.35 Varietăți pe peliculă.
22.50 Telejurnalul de noapte, 
23,00 închiderea emisiunii.

Aspecte înregistrate dc 
la Campionatele euro
pene de box.

radio
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CENTRALA CĂRBUNELUI PETROȘANI !

INSTITUTUL DE CERCETĂRI j 
$1 PROIECTĂRI MINIERE j 
PENTRU HUILĂ,
(oniik ilni oiupn nătaloi posluri:

♦ 1 șef secție cercetări miniere
♦ 1 șef secție cercetări pneumo conioze
♦ 1 șef laborator cercetări mecanizare-automatizare
♦ 3 cercetători științifici principali — laboratorul mecanizare-auto

matizare
♦ 2 cercetători științifici principali — laboratorul cercetări metode 

de exploatare
♦ 1 cercetător științific principal —• laboratorul cercetări mecanica | 

rocilor și susținere
♦ 1 cercetător științific principal — laboratorul pneumoconioze
♦ 1 cercetător științific — laboratorul mecanica rocilor și susținere I 
împreună cu cererile de înscriere la concurs, solicitanții vor prezenta I 
următoarele acte :
♦ copie legalizată de pe diploma de examen de stat;
♦ copie legalizată de pe diploma de doctor sau doctor-docent, dacă ■ 

este cazul;
♦ memoriul de activitate, împreună cu o listă a lucrărilor :
♦ Cite un exemplar din cele mai importante lucrări ale candidatului | 

sau extrasele lor ;
♦ copie legalizată de pe certifica tul de naștere ;
♦ certificatul de sănătate ;
♦ dovada situației militare ;
♦ dovada stagiului și a restului perioadei de activitate în producție, | 

în domeniile tehnice, economice și medicale ;
♦ autobiografia.
Actele ce însoțesc cererea de înscriere la concurs se completează cu o | 

caracterizare făcută de către conducerea instituției (întreprinderii) de la | 
care provine candidatul.

înscrierile la concurs se fac la sediul institutului (serviciul personal). • 
pînă la data de 5 iulie a. c.

Condițiile de participare la concurs sînt cele prevăzute de ..Regula- | 
mentul privind recrutarea, promovarea și atestarea cadrelor de cercetători j 
științifici din unitățile de cercetători- din R.S.R.'1 publicat în extras în ! 
B. O. partea IlI-a nr. 4, din 8 ianuarie 1968.

Informații suplimentare se pot primi zilnic la Institutul de cercetări și | 
proiectări miniere pentru huilă, serviciul personal.
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Atelierul de zonă C.F.R. Petroșani
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

— lăcătuși montatori re
parații VAGOANE

— LĂCĂTUȘI reparații uti
laje

— SCULERI ȘI FORJĂRI
— TÎMPLARI MANUALI
— LUCRĂTORI NFCALIFICAȚI 
Solicitanții se vor adresa atelierului 

de zonă din stația C.F.R. Petroșani, 
telefon 17 30.

Condiții de angajare : Școala profe

sională sau calificați la locul de muncă.
Cei angajați vor fi încadrați după 

noul sistem de salarizare, îmbunătățit. 
De asemenea, vor beneficia de permi
se de călătorie ne C.F.R. gratuite, nen- 
tru ei si membrii familiei, de ecbma- 
ment de protecție și uzură conform 
normativului, Ear ceî care sînt din alte 
localități vor beneficia dp abonament 
pe de Ia domiciliu la Eocnl dc
muncă.

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Viața 
cărților; 10,10 Curs de limba 
germană: 10,45 Soliști și for
mații artistice dc amatori; 
11,05 Ora specialistului; 11,25 
Recital Liana Pasquali; 12,00 
Muzică ușoară interpretată 
de actorii Ton Finteșteanu, 
Fory Eteric și Dumitru Ru- 
căreanu: 12,15 Cronica mu
zicală: 12,30 Intilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotidia
nă; 14,00 Muzică populară;
14.10 Inșir-te mărgărite (emi
siune pentru copii); 15,00 In 
direct de la Campionatele 
europene dc box; 15,10 Mu
zică ușoară; 15,30 Compozi
torul sâptăminii. Joseph 
Haydn; 16,00 Radiojurnal. 
Buletin meteo-rutier; 16,16 
Campionatele europene de 
box: 16,20 Cîntece de Ion 
Slavăr și Vasile V. Vasila- 
chc; 16.30 Consultație juridi
că; 17.00 Antena tineretului; 
17,25 Muzică populară; 18,10 
Dezbateri pc teme “economi
ce; 19,00 Gazeta radio; 19,20 
In direct dc Ia Campionatele 
europene de box;'19,25 Săp- 
tămîna unui meloman; 20,05 
Tabletă de seară do Edmond 
Nicolau: 20,10 Iptcrprcți ce
lebri : Mstislav Rostropovici; 
20,30 Eminesciana. Vcnere și 
madonă. Recită Ludovic An
tal: 21,00 Lecturi paralele; 
21,20 Revista șlagărelor; 21,35 
Sport. In direct dc la Cam
pionatele europene de box; 
21,45 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteo
rologic: 22;20 Muzică ușoa
ră: 22.55 Moment poetic. Ver
suri dc Adrian Munțiu; 23,00 
Melodii mai puțin cunoscute. 
Cîntă John Rowles; 23,15 Al
manah sonor: 0,03—5,00 Es
trada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6,10 Muzică ușoară; 6,45 
Cîntece și jocuri; 7,00 Radio
jurnal; 7,11 Cîntă fanfara;
7.30 Dansuri dc estradă; 7,45 
Muzică populară din Transil
vania; B,10 Tot înainte; 9.10 
Curs de limba germană. Ci
clul I, lecția a 25-a; 9,45 
Fragmente din opera „Cele 
două văduve" de Smetana;
10.30 Antena tinerelului. Ra- 
dio-cnciclopcdie (reluare); 
10,55 Melodii recent lansate; 
12,03 Avanpremieră cotidia
nă; 12,15 Anotimpurile și 
muzica ușoară: 12,45 Concert 
de prinz; 13.30 Ora veselă 
(reluare); 14,30 Muzică ușoa
ră dc Sile Dinicu și Richard 
Bartzcr; 15,00 Moment .știin
țific; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin metco-ruticr; 16,16 Ac
tualitatea muzicală; 18,00 O 
melodie pe adresa dumnea
voastră: 18.30 Curs dc limba 
germană. Ciclul II, lecția a 
34-a: 18,50 Muzică populară; 
19,20 Meridiane lirice; 19,40 
Selecțiuni din opereta „Țara 
surîsului" dc Lchar; 19.50 
Noapte bună, copii; 19.55 Mu
zică populară cerută dc as
cultători; 20.15 Muzica ușoa
ră; 20,35 Arte frumoase; 21,05 
Arii și duete din opere; 22,05 
Cîntă Vico Torriani; 22,20 
Teatru serial. „12 scaune" dc 
LT și Petrov; 22.44 Romanțe; 
23,50 Melodii lirice.

filme
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MIERCURI 4 IUNIE

PETROȘANI — I Noiem
brie : Primăvară pc Oder; 
Republica : Pipele; PETRT- 
LA : Premiere strict secrete; 
LONE/\ — Minerul: Cloxni 
pe pereți; ANINOASA : Taffy 
si vînătorul; VULCAN : Ur
letul lupilor: LUPENI — 
Cultural : T.Uă de •umilie: 
Muncitoresc : O zi nu tocmai 
norocoasă: PAROȘENI : Fal
sa liră de aur; URICANI : 
Hombre.
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SPRE ELYSEE
S-A ÎNCHEIAT NEDECIS

a plecat 
din Suedia
in Norvegia

1
!
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voturile exprimate)

PARIS 2 (Agcrpits). — Du
minică a avut loc in Franța 
primul tur de scrutin al ale
gerilor prezidențiale. Intr-o 
conferință de presă, la o oră 
flupă încheierea numărătorii 
Voturilor, ministrul francez al

afacerilor interne, Raymond
Marcellin, a făcut cunoscute
următoarele rezultate complete 

• oficiale privind ansamblul me
tropolei, precum și teritoriile 
de peste mări ale căror rezul
tate vor fi anunțate ulterior.

Alegători înregistrați 
Voturi exprimate

— 28 998 345
— 22 336 567

Voturi obținute : 
Georges Pompidou — 9 858 824 (44,14 la sută din

Alain Poher — 5 221 022 — (23.38 la sută)
Jacques Duclos — 4 787 665 — (21.43 la sută)
Gaston Defferre — 1 130 050 — ( 5,06 la sută)
Michcl Rocard — 815 512 — ( 3,65 la sută)
Alain Krivine — 237 758 — ( 1.06 la sută)
Louis Ducatel — 285 736 — ( 1,28 Ia sută)

TARIS 2 (Ag :Prcs). — Ale
gerile prezid tie dumini
că s-au încheiat nedecis. Va 
trebui să mai aibă loc al doi
lea tur 'de scrutin, la 15 iunie, 
pentru a ști cine va fi preșe
dintele Franței în următorii 
șapte ani. Sondajele de opinie 
au prefigurat cu aproximație 
configurația corpului electoral, 
îndepărtările de la procentele 
indicate in preajma scrutinului 
dc sondajele de opinie au fost 
foarte semnificative. Candida
tul actualei majorități. Geor
ges Pompidou, s-a aflat doar 
la aproximativ 6 procente de
părtare de o victorie categori
că încă în primul tur. El se 
situează cam în aceeași pozi
ție in care se aflase, la alege
rile prezidențiale din 1965, ge
neralul de Gaulle. Cu peste 
44 la sută din totalul voturilor.

Pompidou se află în fruntea 
listei in cursa spre Elysee. El a 
întrunit de aproape două ori 
mai multe voturi decît cel ca
re il va seconda in al doilea 
tur de scrutin.

Alain Poher a evoluat pe o 
curbă descrescindă, de la 37 la 
sută din voturi, cit i se atri
buiau înainte de începerea 
campaniei electorale, la ceva 
mai mult de 23 la sută din vo
turi. ceea ce reprezintă in mod 
vădit o performanță destul de 
slabă. Cu . toate acestea, el este 
cel ce se situează pe locul al 
doilea și, în mod implicit, ur
mează să participe. împreună 
cu Pompidou, la al doilea tur 
de scrutin. Dacă este ca Poher 
să devină noul președinte al 
Franței, el trebuie să obțină 
voturile stingii, in orice caz 
cea mai marc parte a voturi-

lor acordate la primul tur can
didatului comunist, Jacques 
Duclos.

Partidul Comunist a mobili
zat mai bine de o cincime din 
corpul electoral. în jurul can
didatului său, Jacques Duclaos, 
obținind unul dintre succesele 
electorale cele mai remarcabile 
din perioada postbelică. Acest 
succes semnifică in mod incon
testabil că. dacă nu ar fi fost 
scindată, stingă ar fi putut să 
fie un adversar redutabil al 
actualei majorități gaul liste. 
Este neîndoielnic că Partidul 
socialist S.F.T.O. și-a asumat o 
grea răspundere neacceptind 
desemnarea, pe baza unui pro
gram comun, a unui candidat 
unic al stingii. răspundere pe 
care, de altfel, corpul electoral 
a sancționat-o cu severitate. 
Candidatul socialist, Gaston 
Defferre, nu a reușit să întru
nească decit ceva mai mult dc 
5 la sută din voturile expri
mate (deși ultimele sondaje ii 
atribuiau intre 7 și 9 la sută 
din voturi).

Acum, consiliul constituțional 
va trebui să confirme rezulta
tele primului scrutin. Cei doi 
candidați pot anunța pînă la 
5 iunie dacă rămin sau se re
trag din înfruntarea electorală. 
In această privință, observato
rii au remarcat cu interes
pelul adresat, intr-un interviu 
televizat, de Pompidou lui Po- 
hor de a renunța la participa
rea sa la al doilea tur de scru
tin. Președintele interimar a 
respins de îndată apelul opo
nentului său, ceea ce sugerea
ză faptul că surpriza unor re
nunțări nu este dc loc proba
bilă. Campania electorală în 
vederea celui de-al doilea tur 
de scrutin urmează să încea
pă cel mai tîrziu vinerea vi
itoare și să se încheie la 13 
iunie, la miezul nopții. Fieca
re candidat dispune în timpul 
acestei campanii de două ore 
de emisiune la radio și tele
viziune pe care trebuie să le 
folosească în persoană.

Calendarul vieții politice 
post-clectorale este do aseme
nea, stabilit cu precizie. Insta
larea noului președinte va a- 
vea loc în primele ore după 
anunțarea oficială a rezultate
lor definitive, urmată dc de
misia primului ministru și a 
guvernului și desemnarea unui 
nou premier. Parlamentul își 
va relua sesiunea. întreruptă 
la 14 mai, curînd după aceasta.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). 
— Delegația C.C. al U.T.C. din 
Republica Socialistă România, 
condusă dc Ion Hiescu. prim- 
secrctar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, și-a încheiat la 1 iunie 
vizita oficială in Suedia. Cu o 
zi înainte, delegația C.C. al 
U.T.C. a vizitat școala do pre
gătire a cadrelor Uniunii Tine
retului Sodial-Dcmocrat. Cu 
această ocazie a avut loc un 
schimb dc informații între d( - 
legația C.C. al U.T.C. și mem
brii Comitetului Executiv al 
U.T.S.D. cu privire la activita
tea celor două organizații.

Delegația C.C. al U.T.C. a 
părăsit duminică Stockhol-mul. j 
pierind spre Oslo, intr-o vizită 
în Norvegia. La plecare, dele
gația C.C. al U.T.C. a fost sa
lutată dc conducători ai 
U.T.S.D. din Suedia. Au fost 
prezenți Gh. Ștcfănoscu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim la 
Stockholm, și membri ai am
basadei române.

Vietnamul de sud
Rachete lansate

a-

eară culturala
romaneasca

lt. P. l’OLONA : Noi edificii edilitare ridicate la Var
șovia in ultimii ani.

Bilanțul incidentelor
din Insula Curacao

ORIENTUL APROPIAT
• SABOTAJ ÎNTREPRINS ASUPRA CON
DUCTEI TAPLINE" • ZIARUL „AL AH-
RAM” A CONDAMNAT ACEASTĂ ACȚIUNE
A O.P.L.P. • DECLARAȚIA PREȘEDINTE-
LUI LIBANULUI

DAMASC 2 (Agerpres). — O 
porțiune a conductei „Tapli- 
fte- situată pe înălțimile Golan 
a fost aruncată în aer în noap
tea de vineri spre sîmbătă. re
latează agenția M.E.N. Conduc
ta este proprietatea companiei 
americane ..Aramco" și trans
portă petrolul extras din Ara
bia saudită înspre Liban, tre- 
cind peste înălțimile Golan, 
teritoriu sirian aflat sub ocu
pație Isracliană. în prezent, 
menționează agenția citată, con
ducta este grav deteriorată și 
nu se știe cit timp va fi nece
sar pentru repunerea ei in sta
re de funcționare.

O
AMMAN 2 (Agerpres). — In

tr-un comunicat dat publicită
ții la Amman, Frontul Popular 
pentru Eliberarea Palestinei 
și-a asumat întreaga responsa
bilitate pentru sabotajul între
prins asupra conductei „Topli
ne".

Mijlociu, 
revocată 
nei alte 
înalt”.

„în elaborarea acțiunilor lor, 
organizațiile palestiniene tre
buie să țină scama de inte
resele statelor arabe", încheie 
,.A1 Ahram”.

O
DJEDDAH 2 (Agerpres). — 

Postul de radio Djeddah (Ara
bia Saudită), precum și presa 
saudită au condamnat acțiu
nea de sabotaj organizată de 
Frontul Popular Pentru Elibe
rarea Palestinei asupra con
ductei „Tapline”, menționînd 
că aceasta nu servește cu ni
mic cauzei arabe, singura ei 
consecință fiind faptul că a- 
fectează economia țărilor ara
be.

hotărire ce poate fi 
numai în cadrul u- 
conferințe la nivel

asupra
Saigonului

SATGON 2 (Agerpres), —
In cursul nopții de duminică 

spre luni, forțele Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud au lansat rafchc- 
te asupra Saigonului și asupra 
unor instalații militare ameri
cane din apropierea capitalei 
sud-vietnameze — relatează 
coresporidenții agențiilor 
presă. Tot in ultimele 24 
ore detașamente F.N.E. au ata
cat aerodromul de la Cantho. 
cartierul general al primei di
vizii americane situat la 57 ki
lometri de Saigon $i o tabără 
militară americană amplasată 
la 1G8 kilometri de Da Nang. 
Patrioții au lansat, de aseme
nea, rachete și mort icre afcti- 
pra aerodromului Kontum din 
zona .platourilor înalte.

..Fortărețele zburătoare” ame
ricane „B-52” au efectuat noi 
raiduri în sectorul Kontum. in 
regiunea Tav Ninh și la apro
ximativ 100 kilometri de Sai
gon.

a-

Au 
ai 

o a-

de 
de

GENEVA 2 — Corespon
dentul Agerpres, II. Liman, 
transmite: Duminică a 
vut loc la Neuchatel o seară 
culturală românească, 
participat reprezentanți 
autorităților cantonale,
meni de artă, cetățeni elve
țieni care au trăit in Româ
nia. Cu acest prilej, au fost 
prezentate filmele: „Anul 
revoluționar 1848", „Minăsti- 
rile din nordul Moldovei". 
„Călușarii", „Vacanță la ma
re".

ARGENTINA

• Patru morți și peste 500 răniți • 70 la sută 
din complexele și magazinele cu destinație tu
ristică au fost distruse

WILLEMSTAD 2 (Agerpres) 
— Un calm relativ s-a așter
nut în Insula Curacao după 
trei zile de tulburări ce au 
provocat importante pagube 
materiale și victime omenești. 
Pușcașii marini olandezi, che
mați de guvernul local pentru 
a restabili ordinea, patrulează 
pe străzile capitalei Insulei 
Willemstad, iar interdicția de 
circulație impusă sîmbătă a 
fost ridicată duminică seara. 
Un bilanț al incidentelor indi-

Siiuafia se menține
încordată

Deschiderea Congresului 
Camerei de Comerț internaționale

O
CAIRO 2 (Agerpres). — Zia

rul egiptean „Al Ahram” a 
condamnat cu severitate ac
țiunea dc sabotaj întreprinsă 
de Frontul Popular Pentru Eli
berarea Palestinei (O.P.L.P.) 
împotriva unei porțiuni a con
ductei Tapline. ..Această acțiu
ne. menționează publicația ci
tată nu-și poate afla nici o 

iar întrerupereajustificare, 
transportării normale a petro
lului saudit către Liban, a- 
fectcază in primul rînd inte
resele economice ale țărilor a- 
rai>.--. In acest mod. continuă 
ziare’. O.P.L.P. a nesocotit re
zoli" :ile conferinței de la 
Kli.irtum. din septembrie 1967. 
cind conducătorii țărilor arabo 
au oierii d" comun acord să 
nu • întreruptă extragerea și 
tr porturi a normală a petro
lului in regiunea Orientului

O
BEIRUT 2 (Agerpres). — „Li

banul nu-și poate sacrifica su
veranitatea și securitatea pen
tru lupta pe care comandourile 
arabe o duc împotriva Israelu
lui”. a declarat președintele 
libanez. Charles TIclou. in ca
drul unui discurs transmis de 
posturile de radio și televiziu
ne din țară. Soarta Libanului 
nu poate depinde de acțiuni 
ai căror inițiatori nu pot și 
nici nu au dreptul să-și asu
me vreo responsabilitate in 
ceea ce privește evoluția poli
ticii sale interne și externe, a 
adăugat el.

Holou a .reafirmat sprijinul 
țării sale față de lupta popu
lației palestiniene, dar. a sub 
liniat el, „concretizarea acestui 
sprijin nu poate încălca impe
rativii securității și suverani
tății țării ". Aceasta, a adăugat 
el, constituie și principiul pe 
baza căruia actuala criză po 
litiră din țară trebuie să fie 
soluționată.

0 nouă experiență a N. A. S. A
CAPE KENNEDY 2 (Ager

pres). — Administrația națio
nală pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) inten
ționează să trimită în spațiu, 
timp de 30 de zile, un bio- 
satelit, la bordul căruia se 
va aHa o maimuță. Scopul 
acestei experiențe este de a 
studia eiecteie unei călătorii 
î..delungate în condițiile im- 

asupra orga- 
esle 

calea

l

p nderabilitâtii 
nismului maimuței și 
destinată să deschidă 
unor curse spațiale de lungă 
durată pentru echipajele u- 
mane.

Lansarea biosatelitului era 
prevăzută pentru dala de 18 
iunie, dar racheta purtătoare 
a lost avariată de o explo
zie declanșala vineri pe ram
pa de lansare. De aceea, 
X’.AS.A. a anunțai că ar pu
tea interveni o amînare u 
lansării.

In timpul /borului, biosa-

telilul va 
de 469 de 
culară. In interiorul cabinei 
va ii menfinuta o atmosferă 
identică cu aceea de la nive
lul mării și va li compusă 
din 20 la sută oxigen și 80 
la sută azot. Această compo
ziție este de lapt aceea a al- 
moșierei terestre. In timpul 
zborului, maimuța va li foto
grafiată din 20 în 20 de mi
nute, iar aparatele la care 
sini conectate diferitele or
gane ale maimuței vor trans
mite pe Pămint dale privind 
comportarea acestora.

La terminarea misiunii, 
capsula va cobori spre Pu- 
mînl cu ajutorul unei para
șute, în legiunea Insulelor 
HawaL Un avion al forțelor 
aeriene americane va încerca 
recuperarea din /bor a cabi
nei, dar se prevede și recu
perarea din apa mării, in ca
zul cind prima variantă nu 
reușește.

înconjura Pămintul 
ori, pe o orbita cir-

l
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ISTANBUL 2 (Agerpres). — 
La 2 iunie s-a deschis la Istan
bul. în prezența primului mi
nistru al Turciei, Suleyman 
Demirel, a ministrului afaceri
lor externe, Ihsan Sabri Cag- 
layangil, și a numeroși membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați în Turcia cel de-al 22-lea 
Congres al Camerei de Comerț 
internaționale. La lucrările 
Congresului iau parte 2 000 de 
delegați și observatori din 71 
de țări, printre care și din Ro-

> •
mânia. Principala problemă a 
dezbaterilor este „expansiunea 
economică internațională", pre
cum și „noua politică comer
cială" pentru anii viitori.

Dezbaterile au fost deschise 
de președintele Congresului 
Sirri Enver Batur, președintele 
Uniunii Camerelor de cțmerț 
din Turcia, care în cuvintul 
său a condamnat actuala di
vizare a lumii in țări dezvol
tate și țări sărace.

BUENOS AIRES 2 (Ager- 
pres). — In Cordoba și in alte 
orașe argentiniene continuă să 
domnească o situație încorda
tă, după recentele demonstrații 
și ciocniri sîngeroase dintre 
poliție și,-populație, care pro
testează împotriva politicii e- 
conomice și sociale a guver
nului și împotriva represiuni
lor. Avioanele planau dumi
nică la înălțime foarte mică 
deasupra Cordobei, iar detașa
mente de parașutiști patrulea
ză permanent pe străzile ora
șului. Pe zidurile clădirilor au 
apărut lozinci uriașe, ca „Sol
dați, frații noștri, nu trageți4. 
Pe de altă parte, centrala sin
dicală Confederația Generală a 
Muncii a remis presei un do
cument prin care condamnă 
energic acțiunea forțelor de re
presiune. adresează membrilor 
forțelor armate apelul de a e- 
vita luptele fratricide, procla
mă 2 iunie ea zi de doliu în

întreaga provincie a Cordobei, 
lansează un ordin de grevă în 
această provincie, hotărăște o 
sesiune permanentă a direc
țiilor centralei sindicale.

BUENOS AIRES 
pres). — Partidul

2 (Agcr-
Comunist 

din Argentina' a dat publici
tății o declarație in legătură 
cu greva generală din 30 mai. 
In declarație se arată că gre
va a fost declarată în semn de 
protest împotriva instaurării 
stării de urgență, a tribunale
lor militare și a represiunilor 
la care recurge guvernul cu 
scopul de a înăbuși lupta oa
menilor muncii pentru reven
dicări social-economice și liber
tăți democratice. Partidul co
munist cerc ridicarea stării de 
urgență, desființarea tribunale
lor militare, eliberarea deținu- 
ților politici, acordarea de li
bertăți democratico și satisfa
cerea revendicărilor muncitori
lor și studenților.

că patru morți, peste 500 de 
răniți și 400 de arestați. Pagu
bele materiale se ridică, po
trivit unor prime aprecieri, la 
peste 40 milioane dolari. A- 
proximaliv 70 la sută din com
plexele și magazinele cu desti
nație turistică au fost distru
se de incendii.

S-a anunțat că intre admi
nistrația companiei „Werk- 
spoor" și sindicatul muncitori
lor a intervenit un acord dc 
principiu, care prevede majo
rarea treptată a salariilor. Noul 
contract a fost aprobat de au
toritățile de resort ale insulei.

La Haga a avut loc~ o de
monstrație dc protest împotri
va intervenției pușcașilor ma
rini olandezi în insulă. Partici- 
panții la demonstrație, in ma
joritate studenți din Curacao, 
au cerut acordarea indepen
denței insulei, eliberarea deți- 
nuților politici și organizarea 
dc alegeri în acest teritoriu 
colonial al Olandei. Un purtă
tor de cuvint oficial a anunțat- 
că guvernul olandez va face 
astăzi (marți) o declarație cu 
privire la situația din insulă.

Ciocniri armate
în Yemenul de sud
ADEN 2 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N. transmite, citind 
postul de radio Aden, că for
țele armate ale Yemenului de 
sud resping in prezent tentati
ve de infiltrare ale unor gru
puri de mercenari în regiunea 
E] Beydu. In ultima săptămî- 
nă. se adaugă, s-au produs cioc
niri și în regiunea El Avvalek, 
situată la nord de Aden.

Eșecul 
turneului 

lui Rockefeller 
în America 

Latină
PORT OF SPAIN 2 (Ager

pres). — Trimisul special al 
președintelui Nixon in Ame
rica Latină, guvernatorul 
Nelson Rockefeller, a anun
țat duminică seara la Port- 
of-Spaln (Trinidad) că a ho- 
tărit să contramandeze vizi
ta pe care urma să o facă, 
incepînd do luni, in Vene
zuela și se va înapoia in Sta
tele Unite. Hotărirca lui 
Rockefeller a fost luată du
pă ce a primit un mesaj din 
partea președintelui vcnezuc- 
lean, Rafael Caldera, în ca
re i s-a cerut să-și amine 
vizita' în această țară pentru 
o altă dată, din cauza unor 
posibile demonstrații anti- 
americane, care ar putea să 
îmbrace un caracter violent.

Potrivit agenției France 
Presse, cercurile politice vc- 
nezuelcne au considerat, a- 
proape în unanimitate, că o 
vizită la Caracas a emisaru
lui preșdintclui Nixon nu ar 
fi făcut decît să agraveze o 
situație politică care și așa 
este destul de încordată, ca 
urmare a agitațiilor, studen
țești. Principalele partide, in
clusiv uncie sectoare catolice 
și organizația de tineret a 
partidului guvernamental 
Copei au calificat vizita lui 
Rockefeller drept o „provo
care". Federația centrelor 
studențești de la Universi
tatea centrală din Caracas a 
anunțat că. in cazul în care 
guvernatorul statului New 
York va sosi în capitala ve- 
nezuelcană, vor avea loc u- 
riașe manifestații de protest.

Agenția U.P.I. apreciază că 
anularea vizitei lui Nelson 
Rockefeller in Venezuela re
prezintă o „pilulă deosebit 
de amară" pentru guverna
tor, deoarece familia sa de
ține mari proprietăți și con
cesiuni petrolifere in aceas
tă țară.

A doua etapă a turneului 
latino-american a emisarului 
președintelui Nixon este con
siderată de observatori drept 
un eșec răsunător, pretutin
deni fiind intîmpinat cu pu
ternice manifestații împotriva 
politicii duse de S.U.A. in A- 
merica Latină. La cererea gu
vernului de la Lima, Rocke
feller a fost nevoit să-și con
tramandeze și planurile de 
a vizita Peru, iar vizita fă
cută în Bolivia a durat nu
mai trei ore, rezumindu-sc 
la o convorbire cu președin
tele acestei țări. Luis Siles- 
Salinas, desfășurată pe aero
portul din capitala bolivia- 
nă, care era înconjurat de 
importante forțe polițienești.

Oficialitățile din Washing
ton, vădit surprinse de am
ploarea demonstrațiilor anti- 
amerîcane, ău arătat că im
posibilitatea stabilirii unor 
contacte cu numeroși șefi de 
state din America Latină este 
de natură să intirz.ie formu
larea de către președintele 
Nixon „a unei noi politici* 
față de statele din această 
regiune.

Poliția a evacuat sîmbătă 
catedrala San Isidro din Ma
drid, unde 26 de femei, mem
bre ale familiilor unor deți
nuți politici spanioli, se blo
caseră in semn de PROTEST 
...... -- Înrăutățirea
REGIMULUI DE DETENȚIU
NE IN ÎNCHISORILE POLI
TICE DIN SPANIA. Agenția 
U.P.I. apreciază că este pen
tru prima oară în ultimii ani 
in Spania, cind poliția înarma
tă pătrunde intr-o catedrală 
pentru asemenea acțiuni. Fe
meile, care au declarat că po
liția a sosit la fața locului la 
cererea clericilor, au părăsit 
catedrala fără rezistență. Ele 
erau așteptate afară de mai 
multe mașini ale poliției.

Pe scurt « Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt •
față de

Intr-o declarație dată publi
cității la Geneva, guvernul bia- 
frez anunță că 18 VEST- 
EUROPEM DIN TRUPELE 
MERCENARE. CAPTURAȚI 
DE FORȚELE Bl A FREZE. AU 
FOST CONDAMNAȚI LA 
MOARTE de un tribunal mili
tar din Owerri. Nu s-an in
dicat motivele acestei sentințe. 
Serviciul de presă biafrez s-a 
limitat să arate că din 11 ca
pete de acuzare împotriva ce
lor 18 mercenari, 2 impun pe
deapsa capitală. Sentința pro-

•i- 
firmată de șeful statului bia
frez.

nuntată

PRODUCȚIA MONDIALA 
DE CEASURI a atins in anul 
1968 151.9 milioane bucăți, cu 
7.3 la sută mai n-«re decit cea 
a «nului precedent.

Cea mai mare n^rte a aces
tei producții — 68 7 milioane 
ceasuri — revine Elveției. Pe 
locurile următoare se situează, 
in ordine : U.R.S.S., Japonia și 
Statele Unite.

Deoarece PREGĂTIRILE 
PENTRU LANSAREA NAVEI 
SPAȚIALE AMERICANE „A- 
POLLO-ll" se află intr-un sta
diu avansat. Administrația na
țională pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a ales și 
numele codificate ale celor 
două vehicule speciale. Modului 
lunar, la bordul . căruia Noii 
Armstrong și Edwin Aldrin 
vor atinge suprafața Lunii, va 
fi
de fin), iar cabina de coman
dă ce sa gravita in jurul Se- 
lenei doar cu Michael Collins 
la bord va primi numele de 
„Snowcone" (Cornet de înghe
țată). Aceste două nume de 
cod vor fi utilizate de către 
astronauți 
radio pe 
rii celor 
„trenului
pe Lună a celor doi pămînteni.

numit „Haystack" (Căpiță
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K. D. VIETNAM : Vechiul spital municipal din Nani 
Dinii, provincia Nan Ha, a fost evacuat din cauza raidurilor 
aeriene în împrejurimi. El funcționează astăzi in mai multe 
sate, dc-a lungul a 15 km in junglă.

In clișeu : Aspect dintr-un salon de bolnavi improvizat

Iu cadrul unui interviu televizat, senatorul Stewart 
Symington, membru al Comisiei senatoriale pentru pro
blemele externe a declarat că proiectul de construire al sis
temului ant'rachetă. ,Safeguard* reprezintă int« r • • 'e c-.m- 
p' -xu!ui in’lilaro-industrial și nu asigură securitatea Sta
telor Unite. El a menționat cu prin această hotărire se vor 
in-reuna și mai mult realizarea unor progrese in rezolva- 
r n probi mei dezarmării. Symington a arătat câ bugetul 
militar al S.U.A. care atinge anual 80 de miliarde dolari 
con liliiie o povară pentru cetățenii americani și inipie- 
tează la rezolvarea unor probleme interne importante.

Luni, pe Virful Okolcița, de lingă orașul Vrala. a avut 
' ai a 

bui
loc UN MARE MITING POPULAR consacrat i 
93 de ani de la moartea marelui revoluționar ș 
gar Hristo Botes.

La festivitate, care s-a desfășurat pe locul i 
răpus Hristo Botev dc gloanțele asupritor’.lor, a 
zenți Todor Jivkov, prîm-secretar al C.C. al I 
ședințele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga 
conducători de partid și de stat.

Luind cuvintul, Todor Jivkov a evocat figura marelui 
erou național al Bulgariei, Hristo Botei.

Memoria lui Botev a fost cinstită la 2 iunie in cadrul 
a numeroase adunări care au avut loc in întreaga țară.

în comunicațiile lor 
toată durata separă- 
două elemente ale 
spațial" și a șederii

La Spitalul Saint Pierre din 
Bruxelles a fost efectuată în 
cursul nopții de sîmbătă spre 
duminică a doua TRANSPLAN- 
TARE PULMONARA din Bel
gia. anunță luni un comunicat 
al Universității din Bruxel
les.

Starea sănătății pacientului, 
a cărui identitate nu a fost 
dezvăluită, este satisfăcătoare. 
Plăminul transplantat provine 
de la o femeie care a decedat 
la Louvain în urma unei he
moragii cerebrale.

Consiliul Executiv al Fondu
lui Națiunilor Unite pentru co
pii (U.N.I.C.E.F.), reunit la 
Santiago de Chile, a hotărit 
să aloce 46 MILIOANE DO
LARI PENTRU FINANȚAREA 
UNUI NUMĂR DE 200 PRO
IECTE DE AJUTORARE A 
COPIILOR ȘI TINERETULUI 
1N 86 DE ȚĂRI. Din această 
sumă. 5,6 milioane dolari vor 
fi afectați Americii Latino 
pentru educația primară, alfa
betizare. protecția mamei și a 
copilului.

Reuniunea Consiliului
cutiv al U.N.I.Q.E.F.. inaugura
tă la 19 mai de președintele 
Republicii Chile. Eduardo Frei, 
a fost prima ținută in America 
Latină.

„Crvena Zastava" produce 
hicule dc pasageri și 
transportul (le mărfuri- 
patentele firmei „Fiat".

pentru 
după

amui-

Exe-

■ ■M

Să ptănii naiul belgrădean „E- 
konomska Polilika" informea
ză că cel mai marc producă
tor iugoslav de automobile, 
„Crvena Zastava" și firma ita
liană „Fiat" au semnat l N 
ACORD DE COOPERARE.

Ziarul „Al Arham" 
țat duminică dimineața că Re
publica Arabă Unită a cerut 
Turciei să intervină pe lingă 
guvernul iranian PENTRU RE
GLEMENTAREA CONFLICTU- 
Ll 1 DIN STR1MTOAREA 
CHAT EL ARAB. Ziarul pre
cizează că Turcia a dat curs 
cererii egiptene și că rezulta
tele contactelor stabilite ele 
guvernul turc vor fi transmi
se intr-un viitor apropiat gu
vernului irakian. Un alt ziar 
egiptean — „Akhbar" — anun
țase sîmbătă că, datorită mi
siunii de bune oficii efectuate 
recent de regele Hussein al Ior
daniei, urmează să fie creată 
o comisie irako-iraniană, care 
va discuta reglementarea dife
rendelor dintre cele două țări 
cu privire la strimtoarea Chat 
El Arab.
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