
ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII 

PRODUSELOR - 
datorie de onoare 

a fiecărui 
colectiv de muncă

In actuala etapa a construcției socialiste in țara 
noastră, îmbunătățirea calității produselor, a lucrărilor 
de investiții - construcții-montaj, a serviciilor 
către populație se impune ca o condiție esențială a 
creșterii eficienței în activitatea economică și a ridicării 
permanente a nivelului de trai al populației.

Relevînd importanța acestei cerințe, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu a subliniat, la Congresul al X-lea al 
P.C.R., că : „Ridicarea calității produselor, realizarea 
de produse cu caracteristici tehnico-economice supe
rioare trebuie să constituie o preocupare de prim ordin, 
una din sarcinile de cea mai mare însemnătate a minis
terelor și centralelor industriale, a organelor de stat și 
do partid, a unităților economice, a tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor din industria noas
tră socialistă". în anii construcției socialiste, preocupa
rea pentru ridicarea continuă a calității produselor - de 
care depinde în mod hotăritor progresul întregii econo
mii, valorificarea superioară a resurselor materiale șî 
umane ale țării, satisfacerea nevoilor tot moi complexe 
ale producției și consumului — a cunoscut o amploare 
crescindă. îmbunătățirea calității produselor a devenit 
un obiectiv central al întregii activități economice, si- 
tuindu-se în rindul celor mai importante probleme ale 
politicii de stat. Aceste preocupări își găsesc o puter
nică reflectare in Legea adoptată recent de Marea Adu
nare Națională privind asigurarea și controlul calității 
produselor. Noua Lege - rezultat al fructificării expe
rienței dobîndite pină acum in acest domeniu — asigură 
cadrul organizatoric și legal necesar pentru intensifica
rea și orientarea unitară a activității colectivelor de 
muncă din unitățile economice spre direcția asigurării 
calității produselor și stabilește îndatoririle și răspun
derile tuturor organelor si soloriaților în această direc
ție.

Minerii, toți oamenii muncii din municipiul nostru, 
hotăriți să-și aducă intteaga contribuție la înfăptuirea 
sarcinilor puse de partid in domeniul economiei, au pri
mit cu satisfacție ansamblul de măsuri legiferate de or
ganul suprem al puterii de stat, avînd deplina convingere 
că îmbunătățirea calității produselor și serviciilor este o 
cerință impusă de dezvoltarea multilaterală a economiei 
naționale, de mersul înainte' al întregii noastre societăți.

Dind viață sarcinilor puse de partid, colectivele de 
salariați din unitățile economice ale municipiului au ob
ținut an de an succese tot mai mari în îmbunătățirea ca
lității produselor și serviciilor. Este un fapt îmbucurător 
că pe ansamblul economiei municipiului, în primul trimes
tru al acestui an, atit la cărbunele livrat cit și la alte pro
duse, indicatorii de calitate au fost realizați. Colectivele 
exploatărilor miniere Lupeni, Vulcan și Aninoasa au redus 
conținutul de cenușă in cărbunele extras sub limită. De 
asemenea, colectivele preparațiilor Coroești, Petrila și Lu
peni au redus cenușa din cărbunele destinat fabricării 
cocsului și semicocsului cu 4, 3 și, respectiv, 2 puncte. Cu 
rezultate bune în îmbunătățirea calității produselor a în
cheiat trimestrul și colectivul fabricii „Viscoza" Lupeni 
care a realizat 71,3 la sută din producție fire de calita
tea A, față de 70 la sută cît prevedea sarcina de plan. 
Rezultatele obținute pe ansamblul municipiului puteau 
insă fi mult mai bune dacă in toate colectivele de mun
că or fi existat o preocupare mai susținută pentru cali
tatea produselor. In trimestrul care s-a încheiat mina Uri- 
cani a depășit conținutul de cenușă în cărbunele extras 
cu 1,5 puncte, mina Petiila cu 0.8 puncte, mina Dilja cu 
0,6 puncte, diminuînd rezultatele obținute pe ansamblul 
unităților miniere din bazin. Ca urmare a unei exigențe 
scăzute, este nesotisfăcătoore calitatea unor produse de 
panificație și lactate precum și o unor servicii prestate de 
unitățile cooperației meșteșugărești. Cu toate rezultatele 
obținute, lasă încă de dorit calitatea unor apartamente, 
ceea ce atrage numeroase reclamațiî din partea locata
rilor.

Realizarea unei calități corespunzătoare a produselor 
necesită mobilizarea eforturilor oamenilor muncii pentru 
organizarea cit mai bună a producției, sporirea exigen
ței din partea conducătorilor procesului de producție și 
a fiecărui salariat in parte, ridicarea nivelului de califi
care și specializare. Prevederile Legii pentru asigurarea 
și controlul calității produselor obligă toți factorii produc
ției la o înaltă responsabilitate pentru realizarea unor 
produse cu performanțe superioare in fiecare unitate 
economică. Considerind îmbunătățirea calității produselor 
drept una din sarcinile de bază și, în același timp, o 
datorie de onoare, muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
întreprinderile, de pe șantierele de construcții ale Văii 
Jiului vor munci cu abnegație pentru a încununa realiză
rile obținute in îndeplinirea planului cu rezultate tot mai 
frumoase în realizarea unor produse de înaltă calitate.

...Primăvara se aș(erne-n 
toată țara

Foto : N. MOLDOVEANU

Gospodărirea și înfrumusețarea localităților

A rămas puțin timp 
pînă la primul bilanț

Primul lapl îmbucurător pe 
care îl consemnăm pe marginea 
campaniei de gospodărire a lo
calităților se referă la Ieșirea, 
in sfîrșit, din tiparele cu care 
eram obișnuiți pină acum. Nu, 
acțiunile gospodărești nu se or
ganizează numai duminica. Pen
tru a dovedi că sîntem dornici 
să conviețuim într-un oraș cu
rat, nu așteptăm o anumită zi 
a săptămînii. cînd, să pornim 
cu toții, aliniați, cu fanfara-n 
frunte, să plantăm un pom, să 
greblăm o zonă verde. în fond,

De la
Cabinetul 
municipal 

de partid
In ziua de 10 apri

lie, orele 17, în sala 
mare a clubului C.C.P. 
va avea loc pregătirea 
propagandiștilor pen
tru luna aprilie a.c.

La pregătire vor 
participa propagandiș
tii din toate localitățile 
municipiului.

gospodărirea are. și a avut in- 
iotdeauna, un caracter cotidian, 
ea trebuie să se desfășoare in
tr-o continuitate desăvirșită. Iar 
atunci cind timpul ne permite 
o clipă de răgaz in plus, la sfir- 
șit de săptămină, acesteia tre
buie să i se acorde o dublă 
atenție pentru că prilejuiește 
executarea unor lucrări de mai 
mare amploare. Numeroși ce
tățeni din Valea Jiului, gospo
dari de tradiție, atit la locul 
de muncă cît și acasă, au în
țeles această necesitate cotidia
nă și. în cursul săptămînii care 
a trecut, au acordat prinosul lor 
de pasiune orașului in care lo
cuiesc. Valoarea eforturilor pe 
care le-au depus pentru înfru
musețarea unui cartier sau a 
unei străzi, se răsfringe pe me
rit asupra lor. acești gospodari 
cî.știgînd o notă de respect in 
plus.

Săptămîna care a trecut a 
fost deci folosită din plin d>* 
către mulți locuitori. Dar nu 
de către toți. Dacă in cartierul

Aeroport este pregătită deja 
plantarea arborilor și a arbuș
tilor decorativi, dacă iot aici, 
șanțurile din care vor ieși la 
iveală „gardurile vii" pentru îm
prejmuirea unor terenuri virane 
și a „depozitelor" de recipient-!, 
sini aproape terminate, în nu
meroase alte locuri amenajările 
de primăvară întîrzie, avînd 
toate șansele să fie executate 
în timpul ploilor de iunie. în
tre acești întîrziați se numără 
vulcănenii (bulevardul Victoriei 
pare definitiv înfrînt sub po
vara grămezilor de moloz și 
pietriș care se țin lanț de la un 
capăt la altul, grămezi care în
că de Ia intrare dau nota de
plorabilă a Unui lucru făcut pe 
jumătate) și. intr-o oarecare 
măsură, lupenenii (in cartierul 
Braia dezordinea continuă să 
supraviețuiască în spatele mul
tor blocuri). La Vulcan, dumi-

I. MUSTAȚĂ
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VULCAN: O acțiune de amenajare a spațiilor verzi din 
jurul blocurilor. Fote ; I. LICIU

0 MĂSURĂ URBAHISTIO»
SALUTARA

începută recent, acțiunea 
de retragere a gardurilor ce 
mărginesc trotuarul de pe 
partea estică a străzii Re
publicii din Petroșani — de 
la Consiliul popular pină in 
apropierea Casei pionierilor 
— se preconizează să se ter
mine in luna mai a. c. Fî- 
șia de zonă verde ce se va 
amenaja intre trotuar și noua 
poziție a gardurilor, va con
feri un aspect urbanistic în
viorător.

Merită evidențiată înțele
gerea proprietarilor incinte
lor particulare din această 
zonă care au aderat la a- 
ceastă măsură salutară în
treprinsă de Consiliul popu
lar municipal Petroșani.

Filme 
pentru elevi

In timpul vacanței de pri
măvară, cinematograful „7 
Noiembrie' din Petroșani 
prezintă pentru elevii școli
lor din Petroșani o suită do 
filme printre care amintim j 
Simpaticul domn „R", La 
ora 5 după-amiază, Băieții 
din strada Pal, Martin sol
dat, Leul african (filme ar
tistice), La umbra pianului, 
Catastrofa din munți. Wester, 
Braconierul. Lupul de mare, 
Toate desenele orașului, 
Noaptea surprizelor (desene 
animate), BastonașuJ, Cine-i 
de vină. Creierul "(documen
tare).

Spectacolele încep zilnic la 
orele 10, 14. 16. 18.

SPORT
a 2-a :

© Jiul și-a luat revanșa asupra 
lui F. C. Argeș • Meci de rugbi 
fără istoric la Lonea ® Handba
listele de la Jiul — învingătoare 
la Baia Mare • „Remiză** în me
ciul divizionarelor C de fotbal 
Știinfa — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii ® Clasamentul diviziei A

Locuri de joacă 
pentru copii

Pină la finele lunii curen
te, pentru jocul copiilor vor 
fi terminate in Petroșani, în 
preajma Casei de cultură, 
două spații special Amenaja
te Deja, lucrările de con

strucții aferente — amenaja
rea terenului, montarea bor
durilor de delimitare, -așter- 
nerea pietrii concasate ’ pe 
alei etc. — se desfășoară 
din plin.

municipală

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef - 1638;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221) ; viața de partid I. 
- interior 71 ; socială - interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-învă- , 
țămînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu - j 
1663.

ZIUA
SĂNĂTĂȚII

Ziua sănătății se aniversea
ză in țara noastră in condi
țiile creșterii continue a nive
lului de traj material, cultural 
și spiritual al oamenilor mun
cii. In aceeași zi. Organizația 
Mondială a Sănătății iși sărbă
torește cea de a XXII-a ani
versare.

Grija nețărmurită a partidu
lui și statului pentru ocrotirea 
sănătății celor ce muncesc se 
oglindește permanent în măsu
rile luate pentru extinderea ba
zei lehnico-materiale a unită
ților spitalicești pentru asigu
rarea celor mai optime condi
ții de acordare a asistenței me
dicale oamenilor muncii.

Pentru muncitorii sanitari 
din cadrul Spitalului unificat 
Petroșani, ziua de 7 aprilie re
prezintă. ca și pentru toți mun
citorii sanitari din țara noas
tră. un prilej de bilanț al ac
ta ității depuse pentru ocroti
rea sănătății populației. Spita
lul unificat Petroșani dispune, 
pentru prima dată, de o creșă 
cu 96 locuri. Numărul paturi
lor de asistență medicală a 
crescut în 1970 la 416 față de 
250 cite existau în 1959. A cres
cut. de asemenea, numărul cir
cumscripțiilor sanitare la 5. în 
1969. față de 3 in 1959. iar nu
mărul medicilor s-a ridicat la 
72 față de 43 cîți activau cu 
zece ani în urmă. Tot în Petro
șani a luat ființă un laborator 
clinic unic a cărui capacitate 
s-a dublat în decurs de numai 
tiu an, un serviciu de stoma
tologie și unul de radiologie, 
înzestrate cu aparatură moder
nă. un serviciu de anestezie — 
reanimare — transfuzie. Spita
lul unificat a fost încadrat cu 
noi cadre medicale de specia
litate pentru acordarea asisten
ței medicale în secțiile; or
topedie. urologie, cardiologie.

psihiatrie, ftiziopedialrie, gas- 
tro-enterologie, oncologie. A- 
cești medici specialiști activea
ză și în cadrul policlinicii pen
tru a efectua astfel un număr 
cît mai mare de consultații oa
menilor muncii. A mai luat fi
ință, și funcționează cu rezul
tate excelente, o stație de re
coltare și conservare a singe- 
lui, ce asigură cantitățile nece
sare de singe pentru spita’el-e 
din Valea Jiului și împrejurimi.

Bogata activitate desfS«r«v»tă 
pentru îmbunătățirea p<*rm'>~en- 
tă a ocrotirii sănătății popu
lației din orașul Petroșani. îm
preună cu asigurarea crescindă 
a bazei materiale, se reflectă 
in evoluția favorabilă a princi
palilor indicatori de sănăta'e. 
Mortalitatea generală a fn-» în 
1969 de 7.8 Ia mie în muniHmu. 
iar natalitatea a înregistrat un 
indice de 41.6 la mic, în orașul 
Petroșani. Excedentul natural 
este de 30.8 la mie in orașul 
Petroșani. Morbiditatea prin 
boli infecto-contagioase a scă
zut în continuare, datorită in
tensificării măsurilor de profi
laxie și combatere a acestora. 
Astfel. în ultimii ani nu au 
existat epidemii de origine hi- 
drică și toxiinfeclii alimenta
re; s-a menținut, în 1969 și 
în ultimii 5 ani. starea de era
dicare a unor boli ca febra ti
foidă, poliemelita, tetanusul, 
malaria și altele, iar incidența 
prin tuberculoză a scăzut. în 
1969, la 93,7 la suta de mii. 
față de 156 la suta de mii în 
1968

In 1969 s au efectuat 23 678 
vaccinări și 74 000 depistări mi
cro radio-fotografice fapt ce a

Dr. loan SAMOILĂ
medic specialist, director 

adjunct al Spitalului unificat 
Petroșani
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Sute de tineri betoniști, dul

gheri. electricieni, mecanici și 
montori au îmbrăcat duminică 
dimineața uniforma de briga
dieri, semnind actul dc consti
tuire a Șantierului național al 
tineretului de la Porțile de 
Fier. La festivitate au fost pre
zent i tovarășii Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru pro-

UlimiipilPMIlllliailJDTdH

Constituirea 
Șantierului 

național 
al tineretului 
de la Porțile 

de Fier

blemele tineretului, Traian Du- 
daș, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Octavian 
Groza, ministrul energici elec
trice, Marius Cojocaru, prim-sc- 
cretar al Comitetului județean 
Mehedinți al U.T.C., muncitori 
vîrstnici. foști brigadieri pe 
șantierele țării, reprezentanți 
ai tineretului din județele li
mitrofe.

Brigadierii din cadrul Siste
mului hidroenergetic și de na
vigație ..Porțile de Fier" s-au 
constituit in 3 detașamente. 18 
brigăzi .și 35 echipe cu un. e- 
fectiv de peste 1 200 tineri.

LEGENDĂ CONTEMPORANĂ
LA PORȚILE DE FIER

Aici, la Por Iile de Fier, lo
cul unde din vremuri imemo
rabile Dunărea desparte Car- 
pafii de Balcani, două popoare 
vecine și prietene construiesa 
in comun cea mai grandioasă 
lucrare pe care o întilneșle in 

. scurgerea lui bătrînul Danubiu. 
Pe harta mehedinleană anul 
196-1 a marcat începutul edili- 
cării, lingă Porii, a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație. 
Sălbatică, furioasă, Dunărea ne
liniștită se zbate să înfringă 
stavile dc ciment și olel care i 
se aștern in cale. Realizarea 
marelui proiect va pune in va
loare uriașul potential energe
tic al apelor neimblinzite ale 
fluviului. Cuvintele sini nepu
tincioase pentru a reda in în
treaga ei măre/ie efervescenta 
imensului șantier.

Au trecut cinci ani de la ne
uitata zi din septembrie 1964 
cind s-a pus piatra de temelie 
a viitorului centru energetic și 
de navigație. Să răsfoim lile/e, 
înapoia timpului, spre începu
tul legendei de la Porii. Lupta 
cu furia apelor au declanșat-o 
doar două mii de oaipe.ni. Pu
ternicele vibrosonete si cioca
nele pneumatice au împlintul in 
inima stincii uriașele palplan- 
șe inchizind o parte a fluviului 
în batardoul celular. Muncind 
în schimburi neîntrerupte con
structorii s-au luptat să bareze 
și cel de-al doilea curs de apă 
al Dunării — o adevărată pre
mieră in Europa. Cursul vijelios 
a fost tinut in piept de palplan- 
șe și mai apoi de digurile pro
tectoare din argilă. A intrat In 
funcțiune prima simte. de epuis-

mente. Ochiul liniștit al Dună
rii a fost sorbit picătură cu pi
cătură arălind privirilor mile
nara st încă ce se face punte în
tre Balcani și Carpafi. In me
moria constructorilor mai dăi
nuie și acum asaltul galeriilor 
de sub matca fluviului unde 
munceau în permanentă sub du
șul infiltrațiilor de apă. Ritmu
rile șantierului au sporit cu fie
care zi. Macaralele puternice 
dominau trufașe de la 80 me
tri înălțime. Flamele prometeice 
ale sudurilor electrice se con
topeau cu pocnetele pikhamere- 
lor, cintecul sirenelor vapoare
lor, cu murmurul necontenit al 
Dunării.

in reportajele de Început și- 
au înscris numele macaragiii .Fi
lip Bordeianu. Neagu Tomu șl 
Ion Caopa, venili dc pe alte 
mari șantiere ale patriei. A ur
mat apoi cea mai spectaculoasă 
fază a lucrării: închiderea de
finitivă a Dunării prin metoda 
frontală. Din dantelăria de olel 
și beton s-a profilat impună
toare sala turbinelor. Colec
tivul marelui șantier a raportat 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului realizări îndrăznețe.

I. MARICOIU
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EXCURS» I
In Iugoslavia în municipiul Sibiu

Comisia dc turism pentru 
tineret din cadrul Comitetu
lui municipal al U.T.C. orga
nizează în această” săptămî- 
nă, două excursii de cite 
trei zile, pentru vizitarea 
Iugoslaviei.

Costul unei excursii este 
de 226 lei. Plecarea în prima 
excursie a avut loc ieri, iar 
în 10 aprilie va fi organizată 
cea de a doua. Informații 
suplimentare sc pot obține la 
sediul comisiei de turism.

Un grup de tineri vulcă- 
ncni vor pleca, sîmbătă 11 
aprilie, în excursia organiza
tă de comisia de turism pen
tru tineret din cadrul Comi
tetului municipal al U.T.C., 
in municipiul Sibiu.

In program, vizitarea- mu
zeului Bruckenthal. a Dum- 
bravei Sibiului, precum și a 
altor obiective turistice și 
industriale din acest muni
cipiu. Panoramic la Porțile de I ier



2 Steagul roșu MARȚI 7 APRILIE 1070

Șutul puternic al lui Libardi l-a învins pentru prima

FOTBAL Rezultate tehnice

CLASAMENTUL
1. Rapid 20 11 4 5 28-19 26
2. U.T.A. 20 11 2 7 29-27 24
3. Steaua 20 10 3 7 43-24 23
A. F.C. Arqes 20 9 4 7 36-26 22
5. Dinamo București 20 10 2 8 35-26 22
6. „U" Craiova 19 8 6 5 25-24 22
7. Petrolul 20 8 5 7 23-21 21
8. Jiul 20 9 3 8 24-25 21
9. Dinamo Bacău 20 8 5 7 30-32 21

10. ..U" Clui 20 6 8 6 28-26 20
11. Farul 20 9 2 9 26-27 20
12. Steaqul roșu 20 9 2 9 25-28 20
13. Politehnica 20 7 2 11 24-25 16
14. C.F.R. Clui 20 6 4 10 16-30 16
15. Crisul 19 6 3 10 23-33 15
16. A S.A. Tq. Mures 20 3 3 14 13-35 9

,.U" Clui — Petrolul 2-3
Rapid - U.T.A. 1-2
Dinamo București — Steaqul roșu 1-0
Dinamo Bacău — „U“ Craiova 2-0
Jiul — F.C. Arqes 2-0
Politehnica - C.F.R. Clui 3-0
Farul - Crisul 1-0
A.S.A. Tq. Mures — Steaua 0-2

Etapa. viitoare
Steaqul roșu - .U- Clui
„U" Craiova — Politehnica
Crisul — A.S.A. Tq. Mures
U. T. A. — Farul
C. F. R. — Rapid
F.C. Arqes — Dinamo Bacău
Petrolul — Dinamo București
Steaua - Jiul

HANDBAL

ȘTIINȚA -

mai repede
—
Radiografia etapei

decît Argeșul
Daca și In minutul 69 al me

ciului dintre Jiul și F.C. Argeș 
șutul puternic al lui Georgescu 
s-ar li oprit in poarta lui Ni- 
mlescu, și nu ar fi ocolit-o de 
puțin, am li remarcat o succe
siune interesantă, progresiva,a 
•jolurilor Jiului : din 23 în 23 
de minute. Pentru ca cele două 
îns< rise, această diferența fixă 
de minute o au : primul (Libar- 
<ii) in minutul 23, al doilea 
(Peronescu) în minutul 46.

Ce a lost pină în minutul 
2-3? A lost un joc de tatonare, 
in care gazdele au avut un 
șer axanlaj: de ocazii de 
(Jiul 5, F.C Argeș 3) și de 
cernere (Jiul 3, F.C. Argeș 2). 
)n acel minut 23. insă Ol- 
te.inu a pierdut o minge pe care 
* recuperat-o Naidin. l-a servit 
pe Libardi și căpitanul echipei 
woaslrc a trimis-o cu sete la 
rădăcina barei drepte a porții 
î«i Niculescu. Peste numai un 
minut Libardi inlîrzie cu o min- 
•qr pe care o putea transforma 
S» -gol. pentru ca să-l imite 
poi Georgescu, Peronescu, Ion 
Constantin și Naidin. Argeșenii 
acționează haotic la mijlocul 
terenului, lui Dobrin nu-i ies 
..schemele', iar Jercan și Radu 
sînt bine păziți si ușor depose
dați de Talpai și Popescu. Și 
totuși in minutul 36 ei reușesc 
o acțiune de efect : Radu cen
trează de pe dreapta. Jercan la
și mingea să .curgă' la Do
brin și -docarul* din Trivale 
șnlează puternic, din cădere, 
puțin peste poarta lui Stan. 
Prima repriză se încheie cn I—0 
pentru Jiu), după un joc frumos. 
In viteză, cu multe acțiuni gus
tate de public și cu multe oca
zii care scot „of-uri spectato
rilor — cele de gol.

Repriza a doua începe lot în 
nota de dominare a Jiului. Nici 
n-a fluierat bine arbitrul relua
rea partidei, că mingea ajunge 
pe 'lînqa la Naidin. acesta a- 
îeargă debordant atrăgindu-i pe 
funda-ii arqeșeni spre el. cen
trează. inspirat, pe dreapta, la 
Peronescu și acesta, liber, în
scrie din apropiere, pe lîngă 
Niculescu. Tribunele explodea
ză in aplauze, Libardi și colegii 
tui prind aripi și se năpustesc 
<u toții spre reduta arqeșeană. 

.gutorul înaintării vin ade- 
si fundașii laterali

u- 
gol

a-

In
sea 
și Popescu care șutează 
•os la poartă, mai ales, 
Piteștcnii sînt derulați, 
rea lor face fată cu greu vije
liei gazdelor. iar contraatacurile 
•or. prin Nuțu. Roșu. Dobrin. 
flercan. sini lămurite cu succes 
de fundașii jiuliști. intre care 
tinărul Dobrescu culege simpa
tii din tribune, iar Popescu este 
imbatabil. !n prima linie asis
tăm ia zbuciumul lui Ion Con
stantin, la cursele debordante 
ale lui Peronescu. la strădaniile 
iui Libardi și Naidin. dar și la 
intervențiile salvatoare ale lui 
Barbu — pilon de bază în ba
rajul argeșe'an —. Olleanu, Ivan 
11. Vlad, in minutele 55. 57. 62. 
64. 67 și 69 asistăm la șuturile 
lui Cotormani. Ion Constantin, 
Libardi, Peronescu. din nou Li
bardi, Georqescu. dar ele nu-șl 
nimeresc linia. Oaspeții

Talpai 
periru- 
Talpai. 
Apăra-

să-și revină. în vreme ce obo
seala coboară in tabăra Jiului. 
Dobrin execută citeva din nu
merele personale care fac deli
ciul publicului, pune mingi bu
ne coechipierilor dar aceștia nu 
reușesc să finalizeze nimic. In 
ultimele minute de joc, oaspeții 
domina și au citeva ocazii bu
ne de a înscrie. Nuțu îl serveș
te ideal pe Roșu, care, de la 
10 metri, trimite puternic 
brațele lui Stan , un șut 
prasnic al lui Dobrin este 
viat miraculos in corner 
Stan ;

Jercan spre vinciul porții Jiu
lui, lovește bara, ajunge în ca
pul lui Georgescu și apoi în 
brațele lui Stan, răsărit la timp 
din busculadă. Au fost situații 
critice din care Jiul a scăpat 
și cu pu|ii

Partida s 
de 2—0 pentru 
muncită, 
meci în care toii cei 12 jucă
tori jiuliști folosiți au luptat 
pină la epuizare, oferind specta
torilor nu numai satisfacția suc
cesului. dar și un spectacol a- 
qreabil. Tactica argeșenilor, cu 
Barbu pe post do libero, în spa
tele fundașilor. în intenția de 
a scoate un egal, nu le-a reușit 
oaspeților. Jiuliștii au știut să 
dezorganizeze apărarea sobră, 
de multe ori supraaglomerată, 
a adversarului, au găsit bre
șele prin care au trimis de 
două ori mingea în poartă. Iar 
dacă jucau mai atent, mai eco
nomicos. dacă nu se pripeau în 
unele momente, numărul goluri
lor putea fi dublu. Nu-i mai 
puțin adevărat că și oaspeții au 
irosit multe ocazii de a înscrie, 
iar Stan a intervenit de cîteva 
ori excelent, salvînd goluri si
gure. Dacă la începutul parti
dei existau oarecari temeri în 
privința rezultatului, generate 
de imposibilitatea de a fi folo
siți Stoker și Georgevici, acci
dentați In meciul de la Arad, 
la finele ei bucuria a fost cu 
atit mai mare. Am subliniat, pe 
lînqă jocul bun al lui Libardi, 
Peronescu. Popescu. Ion Cons
tantin. Talpai. Stan. Georgescu, 
debutul pTomitător al tinărului 
Dobrescu. care l-a anihilat de 
multe ori pe temutul Dobrin. 
De la F.C. Argeș am reținut 
comportarea meritorie a lui Bar
bu. Dobrin, Vlad, Ivan II. Ol- 
teanu. Partida, desfășurată 
un teren moale, dar bun, în 
prezența unei asistențe nume
roase. a fost condusă cu com
petentă și autoritate de o bri
gadă bucureșteană. avînd la 
centru pe Andrei Rădulescu.

Au evoluat formațiile: JIUL: 
Stan — Talpai. Georqescu. Do
brescu, Popescu — Remus Po
pa (Sandu). Cotormani — Pe
ronescu. Libardi. Ion Constan
tin. Naidin.

F.C ARGEȘ : Niculescu — 
Prepurgel. Barbu. Olteanu, Vlad 
— Ștefănoscu. Ivan II — Radu 
(Nuțu). Roșu. Dobrin. .Jercan.

La tineret-rezerve: Jiul — 
F.C. Argeș 1—0. prin golul îns
cris de Gudacu.

in 
nă- 
de- 
de 

și o ultimă mare ocazie 
care mingea este trimisă de

ina șansă, am zice, 
s-a încheiat cu scorul 

Jiul, victorie 
meritată, după un

pe

„c A S C A D O

Dumitru GHEONEA

Peronescu a înscris a! doilea gol al Jiului

V-ați întrebat, vreodată, da
că acelor oameni superbi — 
care se joacă permanent cu 
viața lor, care, fac din filme 
artă verosimilă — cascadorilor 
curajoși, le este cumva frică ? 
Aflați că le este. Și nici n-ar 
putea fi altfel. Deși unii nu 
recunosc, instinctul de conser
vare. ca la orice ființă vie, in
tervine oricind, determinin- 
du-i in a privi cu atenție, în 
orice ocazie, profesarea înde
letnicirii lor. Și totuși ? Și to
tuși riscă, fac orice pentru a 
convinge. De ce ? Unii dintre 
ei declară că pentru a nu-și 
supăra regizorii, pentru a nu 
se relua secvența (care costă 
bani,1), pentru a nu strica pe
licula.

Trasind precis conturul u- 
nei punți de asemănare, am 
putea să punem semnul ega
lității intre cei care, de pe 
ecran, ne fac să stăm cu... 
sufletul la gură și îndrăznea
la. curajul, obrăznicia (in alt 
sens, cel bun al cuvintului, 
sinonim cu... insistența) de ca
re dau dovadă, azi, mai mult,L________

parcă, ca oricind, componenții 
unora dintre divizionarele 
noastre A de fotbal? Evident, 
da. Multe dintre cele 16 „tea- 
muri" de frunte ale țării (și 
numele lor se schimbă de la 
etapă la etapă) lasă acasă, in 
vestiarele propriului .fief", 
teama de infringere, abordind 
meciul din deplasare cu .toa
te pinzele sus“, încrezători in 
ei, in forțele lor. in marele 
principiu al fotbalului că nici 
o echipă nu e dinainte învin
să. Urmarea ? Surprizele. Sur
prizele care fac din capricio
sul nostru ' '
nespus de 
spectaculos 
rezultate!).

...Petrolul 
pă părerea _ .... ......... __
a mea, tinde să devină forma
ția de temut a anilor 1959— 
1960) trimite trei „bombe" în 
soclul portarului de pe So
meș, Moldovan, și ciștigă la 
limită doar grație greșelii lui 
Mocanu și penal țiului (ieftin 
acordat) al lui Oprea. Dacă 
duminică ar fi fost ziua de

fotbal un sport 
agreabil, plăcut, 
(cel puțin prin...

Ploiești (care, du- 
mea și nu numai

'naștere a lui Cernăianti, trea- 
' că-meavgă, ne gindeam la... 
cadouri maestrului din partea 
elevilor, dar așa... Îndrăznea
lă, curaj, insistență!

Arădenii, in ciuda pronosti
curilor prea încrezătoare ale 
lui Răducanu, se ambiționea
ză și-l .pun la punct" de 
două ori pe apărătorul butu
rilor naționalei. Fără teamă, 
curajoși, puși pe fapte mari!

Steaua nu-și lasă „sora" 
mai mică in Tirgu Mureș să 
orbecăiască in neștire. O scoa
te la lumină, o calmează, o 
lasă să... mediteze în liniște 
la seria... Vagonului, Sibiului, 
Reșiței și Aninei.

In rest ? In rest — acalmie. 
In aparență, da, dar dacă pu
țin analizăm la .rece", nu-i 
chiar așa. Adamache era cit 
,pe ce să smulgă un punct 
și celor de la Dinamo Bucu
rești. Și-a revenit însă Dumi- 
trache. acel „Nică fără frică" 
klin Obor, care, fără buzdu
gan, platoșă și... vint prielnic, 
.străpunge" orice, adversar, 

țcînd vrea.

I 1“
lași și la Bacău, unii 
tentați să .vadă" semi-erau 

eșecuri ale gazdelor. Dar, de 
tinde ! „Poli" trage și va scă
pa. Craiova trage și ea, in 
sus. dar, probabil, fabula cu 
..Racul, broasca și o știucă" e 
încă prea vie in memoria ti
nerilor fotbaliști din Bănie 
și... suflul nu-i ajută pe cei 
cu voci mici!

Constănțeanul Kallo auzind, 
probabil, de reintrarea lui 
I.ucescu la Dinamo, s-a am
biționat. II atrage postul pen
tru Stuttgart. Ambiție, forță, 
dăruire !

La Petroșani, in formație cu 
marele as de treflă al fotba
lului românesc, faimosul Do
brin, F. C. Argeș a capotat 
clar. Pentru că Jiul a știut 
să... fandeze surpriza, a știut 
să lupte, a știut să cișlige. 
Poate și zeița Fortuna... dar, 
despre asta nu mai vorbim, 
că ne-aprindem paie in cap!

V. TEODORESCU

Divizia VOLEI
Studenții au cedat 
un punct prețios

Victoria obținută in turul 
campionatului asupra Industriei 
sirinei Cimpia Turzii, la ea a- 
casă, ii recomanda ca favoriți 
siguri pe studenții petroșăneni 
in confruntarea de duminică 
dimineața cu echipa antrenată 
de Săbăslău. Și aceasta cu atit 
mai mult cu cit intîlnirea se 
disputa nu la Cimpia Turzii, 
ci la Lonea — cum s-ar spune 
pe terenul propriu al Științei.

Previziunile n-au fost insă 
confirmate. Partida, care apar
ținuse aproape in întregime stu
denților pină in minutul 53, 
cind au marcat golul prin Va- 
sile Ionescu, dintr-o lovitură 
de la 11 metri, a luat o tur
nură interesantă : oaspeții au 
început să dea o replică din 
ce in ce mai curajoasă, să do
mine cu autoritate mijlocul te
renului și să aducă cgalarea 
pe tabela de marcaj prin golul 
inscris de Pislaru in minutul 
57.

Cum au jTulut localnicii să 
realizeze duminică doar un re
zultat de egalitate : 1—1 ? In 
primul rînd credem că fotba
liștii de la Știința și-au suba
preciat adversarii, ceea ce a 
făcut ca acțiunile lor să fie 
stereotipe. să se mizeze mai 
mult pe pătrunderile individua
le care erau de la început lip
site de sorți de izbindă. In al 
doilea rînd, ei au greșit grav 
jucind cu mingi pe sus, unde 
apărătorii adverși fiind cu un 
cap mai înalți decit atacanții 
Științei au respins aproape to
tul. De asemenea, nu trebuie 
trecut cu vederea nici faptul

că localnicii au ratat citeva o- 
cazii clare de gol prin Tugearu, 
Mate, Vasile Ionescu și Tismă- 
naru.

Oaspeții, care au venit cu in
tenția să piardă la un scor cit 
mai strîns, s-au apărat supra- 
numeric dar, treptat-treptai au 
trecut la ofensivă, periclitînd 
tot mai des poarta apărată de 
Marincan. Și ci au irosit cîteva 
bune ocazii de gol prin $ardi, 
Chețan și Șimonfi.

Ca spectacol fotbalistic.^ me
ciul nu a corespuns, aceasta 
datorită în bună măsură și 
terenului greu, desfundat, care 
a influențat controlul balonu
lui.

Arbitrul Ionel Petculescu din 
Sibiu a condus slab următoa
rele formații : Știința : Ma
rincan — Ștefănoscu, Tzvornari, 
Varhonlk, Botoș — Tismănaru, 
Știr — Mate (Bălăneanu), Io
nescu (Vlădău), Tugearu, Fă
gaș. INDUSTRIA S1RMEI ! 
Kaszonv — Ghirca, Gacs, Szd- 
ke. Moldovan — Cocu, Chețan 
— Pislaru, Mînțiruț, Șardi, 
Șimonfi.

C. MATEESCU

Foto i Eduard FRITSCH
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VOLEI
ISTANBUL 6 (Agcrprcs). — 

La Istanbul s-a disputat re
turul meciului dintre echipa 
locală Fenerbahce și forma
ția Ț.S.K.A. Moscova, contind 
pentru turul 111 al „Cupei

Din nou decepții

pentru gazde
Numărul redus de spectatori 

care au asistat duminică la in
tilnirea de volei din cadrul di
viziei B dintre Știința Petro
șani și Vagonul Ploiești a asis
tat din nou la înfrîngerca ca
tegorică a studenților cu scorul 
de 3—0. Și acesta, ca și alte 
meciuri acasă ale studenților 
in acest retur de campionat, a- 
vea o notă decisivă pentru ră- 
minerea sau nu a studenților 
petroșăneni in divizia secundă 
a țării. Dar situația lor pre
cară din clasament a rămas 
aceeași, ei nereușind să facă 
nimic în fața unei echipe mai 
bune din toate punctele de ve
dere. Zîmbetul din timpul me
ciului s-a transformat pentru 
elevii profesorului Eronim Cea- 
cu în lacrimi la vestiar. Asta 
este soarta echipelor învinse. 
Eforturile excelentului Comar- 
nițchi și ale inimoșilor Țvein, 
Mitrică și Schiopu au fost in
suficiente pentru a putea face 
ceva în fața partenerilor de în
trecere. Victoria ploieștenilor

este meritată chiar la acest 
scor sever de 3—0.

In primul set, gazdele con
duc cu 5—1, lăsînd Impresia 
că-și vor adjudeca cu ușurință 
cele două puncte puse în joc. 
Dar ploicștenii își revin și cîș- 
tigă setul cu 15—10. Următorul 
set este mai echilibrat și re
vine tot oaspeților cu 15—12. 
In ultimul set al partidei, plo
ieștean conduc la un moment 
dat cu 10—1, au citeva mo
mente de relaxare, timp în ca
re studenții ’ fac 7 puncte, dar 
rămîn aici și setul revine e- 
chipei Vagonul cu 15—8 și ast
fel ciștigă meciul cu 3—0. Cu
plul de arbitri Gheorghe Bor- 
ghîda (Timișoara) — Mircea 
Marian (Oradea) au făcut o ve
ritabilă demonstrație in mate
rie. Se pare totuși că șansele 
de supraviețuire ale studenților 
în divizia B nu sînt pierdute. 
Poate un complex de împreju
rări fericite să-i mai mențină. 
Rămîne de văzut

„în pasă
După cc in Prlma “

tuiului campionatului diviziei 
u dc handbal masculin, asla- 
toamnă. Știința Petroșani a ve
nit cu o victorie cu 25—20 de 
la Chimia Turnu Măgurele, 
ne-am bo ural, tirește cu totn. 
Dc-a lungul turului, echipa an
trenată de prof. Nicolae Bara- 
bas se comportase bine, acu
mulase puncte prețioase $1 ne 
dădea speranțe pentru retui. 
Dar peste acel optimism s-au 
abătut furtuni. In echipa s-au 
cuibărit neînțelegeri; antrena
mentele s-au făcut numai cu 
cine a vrut: n-a existat cuvint 
de ordine, disciplină; antrenor 
si jucători și-au pierdut unu in 
alții încrederea. Și >at-o p- 
Știința Petroșani apărind m 
primul meci al returului cu o 
formație ..subțire', nu suficient 
pusă la punct cu pregătirea fi
zică și nici cu cea morală, be 
miza, poate, pe victorie, av.nd-o 
in vedere jx? precedenta dm 
tur se credea, poate, că nu 
va învinge la Petroșani tocmai 
Chimia Turnu Măgurele, una 
dintre codașele clasamentului. 
Dar tocmai această echipa a 
surclasat-o pe Știința cu 1 
10. la ea acasă, la capătul unu; 
meci in care elevii profesorului 
Nicolae Barabaș au decepționat. 
Este adevărat că Chimia 1 urnu 
Măgurele de atunci a cunoscut 
o purificare, a trecut prin ni
tre dese și a ajuns mai cla
ră mai limpede. Întărită cu 
vreo 4 .lăsați la vatră“ de prin 
marile echipe bucureștcne. 
Chimia Turnu Măgurele a avut 
tot. ceea ce i-a trebuit : con
ducător dc joc. oameni dr șoc 
și dc sut oameni cu experien
ță care au știut cînd să dea 
drumul la minge, cînd șă cal
meze spiritele, cînd să înscrie. 
A avut tocmai ceea ce ;-a lip
sit Științei. N-am putea spune 
că studenții nu s-au zbătut, ca 
nu au vrut să joace și sa ciș- 
tige. dar le-a lipsit ceea ce am 
apreciat la partenerii lor de 
Întrecere Ei au evoluat farâ 
orizont, fără pic de gindire tac
tică s-au precipitat ia maxi
mum ori de cite ori au avut 
mingea n-au știut ce sa facă 
<11 ca. Dovadă : trăgeau anemic 
sau puternic afară, in moral, 
pierdeau cu ușurință duehin.c 
pe semicercul oaspeților. Bună
voința lui Mărgulescu si do
rința de reintrare promițătoare 
a lui Anghel n-au fost in mă
sură să acopere carențele tu
turor celorlalți colegi ai lor: 
Ignălescu și Cioara tineri 
cu alură și tortă, dar lipsiți 
de vlagă și de precizie (Cioa-

...iar Ielele,

neagră“...
ra a ratat și 2 lovituri de Ia 
7 metri), Dan — pivot fără sorți 
dc izbindă. Bora — derutant, 
dar ncinspir.it și imprecis, Po
pescu — fragil, Brașoveanul 
(puțin folosit) — lent, nu-și va
lorifică experiența și forța fi
zicului. Flețan — doar om de 
pase, Ion Constantin — greoi, 
dezorientat. Accasta-i ..trupa1* 
Științei la această oră. în '\l :s 
Popovici. Uihely și Marincan, 
care ar putea totuși facn lu
cruri mai bune, dacă s-ar 
munci mai mult, mai organizat, 
mai disciplinat, mai interesat, 
atit din partea jucătorilor cit 
și a antrcnoiului și a conduce
rii secției dc handbal. Pentru 
că așa cum au evoluat dumi
nică. nu ne anunță lucruri 
prea bune pentru viitor. E ade
vărat că lipsa lui Cosma (’are 
a renunțat la activitatea com- 
petițională) și a lui Sălăjan 
(care a părăsit într-un mod 
neloial echipa) se resimte, dar 
asta nu trebuie să apes^ in- 
tr-alîta p»1 moralul celorlalți 
jucători, tineri, talentați. cu 
perspective. Tragem semnalul 
do alarmă dc acum pentru că 
vom avea la Petroșani și ad
versari mai buni decît Chimia 
Turnu Măgurele.

In meciul la care ne refe
rim, oaspeții au luat conduce
rea în primul minut de joc și 
n-au mai cedat-o pină în final. 
Ei au avut un avantaj la pau
ză de 4—2. cîștigînd intilnirea 
cu n diferență anrcclabilă» 
17—10 Golurile au fost înscri
se de Mihai Dena 4. Zugravu 
3. Mohanu Rădulescu. Ionescu, 
I’lesnieute. Tola", cite 2. pentru 
Chimia Turnu Măgurele, do Bo
ra. Anghel. Tgnătescu. cite 3. șî 
Cioara pentru Știința. Au ar-, 
bitrat corect Viorel Căpățină 
și Iosif Hoim din Timișoara.

Meciul s-a disputat pe tere
nul dc lîngă T.’ccul teoretic 
Petroșani. întrucît cel do la 
stadionul Jiul devenise imprac
ticabil in urma ploilor abun
dente do la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute. Dar amîndouă aces
te terenuri mai necesită unele 
amenajări. Col do lingă liceu, 
chiar mai multe, deoarece este 
un teren hun. frumos, făcui 
ci> trudă, deosebit de neeosar.

Duminică s-a reluat și cam
pionatul divizionar al școlilor 
sportive. Echipa de fete a Sco
lii sportive Petroșani a evoluat 
acasă în fața omonimei sale 
din Craiova. Cu portărița Naș- 
cu într-o formă incredibil de 
slabă, gazdele .-ip pierdut in- 
tilniroa cu scorul do 9—7.

G. DINU

în zi bună,
au cîșligaf 

la Baia Mare

Nicolae LOBONȚ

campionilor europeni' la vo
lei feminin. Sportivele so
vietice au obținut o victorie 
clară cu scorul de 3—0 (15 
—0, 15—1, 15—3). învingătoa
re și in primul joc (scor 
3—0), echipa Ț.SK.A. Mosco
va s-a calificat pentru turul 
următor al competiției.

NATAȚIE
MUNCHEN 6 (Agcrprcs).

— La Dortmund, in cadrul

campionatclor internaționale 
de natațic ale R. F. a Ger
manici. inotâtoarca vest-ger- 
inană Uta Frommater a ter
minal învingătoare în proba 
de 100 m bras cu timpul de 
1T8’’1/1O. Pe locul secund s-a 
clasat Diana Harris (Anglia) 
— l’18”4/10. Proba masculină 
de 100 m spate a fost cîș- 
tigată de Rudolf Frings (R.F. 
a Germaniei) cronometrat in 
l’02”6/10.

In prima etapă a returului 
campionatului diviziei B de 
handbal, echipa feminină Jiul 
a jucat la Baia Mare, cu for- 

.mația locală Constructorul. Ieri 
dimineață. profesorul Eugen 
Bartha, antrenorul Jiului, nc-a 
informat asupra comportării e- 
levelor sale, care au prins o 
zi bună, depășindu-și partene
rele de întrecere cu scorul de 
7—6, Este un rezultat valoros, 
sînt două puncte mari, care 
pot însemna mult in zestrea fi
nală a echipei noastre. Petro- 
șăncncele au prestat la Baia 
Marc unul din cele mai bune 
meciuri ale lor din ultima vre
me. ciștigind nu numai două 
puncte dar și aprecierile pu
blicului local. Lipsită de contribu
ția portărițelor de bază, Dun- 
cea-Suvâială și Cătuțoiu, hand
balistele noastre și-au strins 
rindurile, au jucat calm și e-

conomjcos, avînd „spatele' bi
ne păzit de Eva Mândiță, c are 
și-a reluat locul în poartă, au 
mers din egal în egal cu par
tenerele de întrecere, desprin- 
zindu-se. în final. în câștigătoa
re. însăși evoluția scorului, re
flectă acest lucru : 1—0. 1—1, 
2—1. 2—2, 3—2. 3—3. 4-3.
4—I. 5—4, 5—5 (conducere.i a- 
vînd-o do fiecare dată qa.- l le), 
apoi 5—6, 6—6, 6—7. Antreno
rul Eugen Bartha a folosi: ur
mătoarele jucătoare : Mândiță 
(Tudor). Bodnar, Ghiță. Mure- 
șan, Ionescu BaraEaș, Nemeș. 
Pentru învingătoare au înscris» 
Murcșan 6 și Barabaș.

Duminică, handbalistele de la 
Jiu! joacă acasă, cu Zorile Bis
trița. cind așteptăm să confir
me victoria de la Baia Mare, 
forma bună in care se află.

D. G.

Rugbi VICTORIE FĂRĂ STRĂLUCIRE
Intilnirea de rugbi 

vizionarele A Știința 
— Politehnica Iași, disputată du
minică dimineața la Lonea, 
deși se anunța interesantă, nu 
s-a ridicat la nivelul așteptă
rilor. Valoarea celor două c- 
chipe nu a fost scoasă in e- 
vidență decit de puține ori de-a 
lungul timpului regulamentar 
de joc. S-a jucat in general 
crispat, manevrarea balonului 
a fost defectuoasă, s-au comis 
o serie de greșeli tehnice care 
au fragmentat mult desfășura
rea partidei.

dintre di- 
Pelroșani

In prima repriză acțiunile 
s-au purtat mai mult la cen
trul terenului, au fost inițiate 
atacuri sporadice, ușor anihila
te de apărările ambelor echipe. 
Nu am reținut nici o fază pal
pitantă care să smulgă admira
ția publicului spectator. Prima 
repriză s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 pentru studenții petro- 
șăneni care au transformat o 
lovitură de pedeapsă de la 35 
metri de buturile adverse, prin 
Crăciunes'ju.

După pauză aspectul jocului 
se schimbă oarecum, inițiindu-

se mai mul.te șarje pe liniile 
de treisferturi care insă au ră
mas fără rezultat. In minutul 
50 al partidei, la o greșeală a 
oaspeților, același Crăci unescu 
transformă o altă lovitură de 
pedeapsă și astfel scorul de
vine 6—0 pentru Știința. în
curajate de aceste puncte și de 
public, gazdele atacă cu insis
tență, Dinu pleacă in slalom 
cu balonul dar este oprit din 
acțiune la 10 metri de buturile 
adwise și astfel se irosește 
unu din cele mul mari ocazii

ale meciului. Oaspeții au și ci 
posibilitatea de a înscrie, dar 
cele două lovituri dc pedeapsă 
care le sint acordate de arbitru 
sint ratate de către Cihotaru. 
Pină la sfîrșitul meciului am
bele formații mai au citeva o- 
cazii de a înscrie dar ele sini 
ratate. Atit despre un meci de 
rugbi in care spectacolul, exe
cuțiile tehnice au lipsit cu dc- 
săvirșire. Au plăcut mai mult 
Bărgăunaș Crăcitincscu. Dinu 
de la gazde. Cihotaru. Cliifan, 
Drobolă de la oaspeți, 81ab ar

bitrajul lui Sergiu Dragomir-s- 
cu din București.

De remarcat că meciul s-a 
desfășurat intr-o deplină notă 
de sportivitate, că rugbișlii din 
Petroșani nu s-au gindit nici 
un moment să le plătească po
lițele scumpe din meciul I la 
lași cu care studenții moldo
veni au lăsat urme adinei in 
lotul Științei Petroșani. O notă 
bună, deci pentru sportivitatea 
jucătorilor noștri.

Euiilian .\E.\GOE

ncinspir.it
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Drumul energiilor

A apărut broșura ..Admite
rea in invățâmintul superior*. 
Lucrarea se adresează eandî- 
daților care vor concura a- 
nul acesta la examenul de 
admitere in facultate și pre
zintă condițiile de admitere, 
obiectele de studiu la care 
vor fi examinați, rețeaua in
stituțiilor dc învățămînt supe
rior etc.

Dio cuprinsul broșurii re
iese câ la apropiata ediție a 
concursului, condițiile de în
scriere; disciplinele și pro
bele de examen sînt aproape 
identice cu cele din anul an
terior, cu unele excepții soli
citate de citeva instituții de 
învățămînt superior. La sec
ția de comerț exterior a A- 
cademiei de Studii Economi
ce, de pildă, admiterea va in
clude probe scrise și orale 
la matematică, examen scris 
la o limbă străină la alege
re — engleză, franceză, ger
mană, rusă, și oral la econo
mic politică. In secțiile fa
cultăților filologice care au 
ca specialitate secundară o 
limbă străină, candidații vor 
da o probă și la limba res
pectivă. Cei ce vor opta pen
tru secția de sociologie a U- 
niversității din București vor 
susține un examen scris și 
la obiectul „analiză matema
tică”.

(Agerpres)

cauza timpului

o-

■

■

a lipsei unui 
potrivit. Dacă

Și
■

li

■

■

fii

Nu, n
O

con-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

P

C. PASCU 
T. SPATARU

Vă 
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tre- 
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pe 

din 
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sindicatelor 
Uricani. Vulcan 
cultură din Pe-

numai

echilibrată, be- 
un text intere- 
elevilor din Vul-
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a 
urmează ar fi 

la

Faza municipală a Festivalului județean 
al brigăzilor artistice de agitație

Faptul cotidian
sa artistică

A RAMAS PUȚIN TIMP 
PÎNĂ LA PRIMUL BILANȚ

+ Urmare din pag. 1

Marea bătălie a continuat. Sta- 
bilopozii au iosl basculați In 
calea apei. Buldotancurile au 
scrîșnil continuu. Și cind totul 
s-a slîrșit, cind constructorii de 
pe cele doua maluri s-au îm
brățișai pe linia de pămînl din 
mijlocul apei, spre conducerea 
partidului a zburat o telegramă 
de mulțumire și încredere in iz- 
bîndă.

19 SEPTEMBRIE: a iosl dis
locată apa acolo unde se află 
barajul deversor; se termină 
betonarea pilonilor ciiri Portul 
amonte.

Activitate de vîrl pentru con
structori. Nu-i putem uita pe 
cei care au început să atace 
cele două drumuri de acces in 
incintă, pe constructorii Șantie
rului doi, nu-i putem trece cu 
vederea pe cărăușii șantierelor 
— șoferii.

Pe autobasculanta 32 li 5229 
muncește șoferul ton Grecu.

— Sini din Tirgu Jiu și am 
venit ne șantier in anul 1963, o 
dală cu începerea lucrărilor la 
Șantierul 2 Porturi.

13 OCTOMBRIE: A sunat o 
sirenă. Mina lui Ion Coste se 
ridică de pe un bulon. Oamenii 
și mașinile părăsesc incinta. De 
pe malul sîrbesc. Dragul Mari- 
novici. cel ce asigură evacua
rea. agilă fanionul. Artificierii 
Ion Coste, \’icolae Predescu și 
Toma Babes ușleaplă clipa so
lemnă. Este prezent și inginerul 
șef adjunct cu lucrările de ex- 
canalie — Ion Viziteu. O ex
plozie puternica. Totul a de
curs normal.

Fluviul se /.bale învolburat 
comoletînd decorul grandios. 
Cei 2 100 MW — impârțiți in 
doua jumătăți pe malurile ce 
ins ecineazu România de țara 
prietenă — vor fi generali de 
două centrale hidroelectrice am
plasate la capelele barajului. Ne 
ollăm la cola 18.20 — in zona 
d-' montaj. Mai precis, lingă 
craterul prim''l turbine care va

F’■

In accsl începui de
primăvară, mișcarea cultural- 
arlistică de masă din Valea 
Jiului ne oferă initiative ine
dite și antrenante, cu parli- 
• ipare numeroasă, materiali
zate in concursuri de certă 
valoare. După Festivalul „Hu
nedoara ’70“ < are ne-a pri
lejuit o privire de ansamblu 
asupra muzicii ușoare inter
pretate de formațiile din mu
nicipiul noslru. duminica 
culă o nouă manifestare 
portantă s-a consumat 
scena Casei de cultură 
Petroșani : prima parte a . 
tivalului județean al brigăzi
lor artistice do agitație, faza 
municipală.

Pe nedrept exilată la peri
feria preocupărilor cullural- 
arlislice din unele cluburi 
brigada de agitație. atunci 
cind îndeplinește citeva con
diții esențiale specificului ci. 
'onstituie un instrument de 
reală forță satirică. < onslruc- 
l v-moralizatoaro. Prin exce
lentă gen de frontieră, ea se 
naște din altoirea faptului 
brut, smuls cotidianului, cu 
mijloacele de expresie artisli- 
> <i : dansul, muzica. teatrul, 
poezia, totul intr-o îmbinare 
armonioasă și sugestivă. Vi
goarea briqăzii artistice de 
ag;talie consistă tocmai în 
declanșarea. în conștiința 
soectatorilor. a unor reacții 
de aprobare sau dezaprobare 
pc marginea faptelor relata
te. o participare afectivă, cu 
amprente in 'omportamentul 
fiecăruia. Pornind de la prin
cipiul latin al tămăduirii mo
ravurilor prin intermediul rî- 
sului (ridondo castigat mo
res). brigada răspunde unor 
necesități spirituale reale nu
mai în măsura in care trans
figurează faptul de viată în
tr-o formă artistică elevată, 
in același timp accesibilă ori
cărei categorii de oameni.

Un număr neașteptat (și 
nemolivat) de mic de specta
tori a urmărit, în această pri
mă parte a fazei municipale, 
evoluția brigăzilor artistice 
apartinind liceului din Vul
can. cluburilor 
din Pclrila. 
si Casei de 
troșani.

Omogenă, 
neficiind de 
sânt. brigada 
can. instruită cu fantezie și 
simt artistic de prof. Maria 
Antoce (care este și autoare 
a compcrajului), a surprins în 
mod plăcut prin ingeniozi
tate și tinerească vitalitate. 
Încadrînd activitatea școlară 
in ansamblul strădaniilor ge
nerale de configurare a vii
torului luminos al patriei, 
textul a reliefat aspecte po
zitive și negative din viata 
liceului din Vulcan. Au de
filat prin fala noastră chiu
langii. fumători. adepte ale 
tinutei vestimentare extra
vagante, timizi, leneși ele. 
Interesantă și sugestivă a 
fost formula spectaculară a- 
bordală, conslind în însoți
rea momentelor din text cu 
proiecții, în culori, pe două 
ecrane, fapt care a reliefat 
cu pregnantă ideile vehicu
late. Pe un fundal muzical 
asigurat de acordurile unei 
chitare electrice (Andrei 
Vass), cu o mișcare intere
santă. dosi pe alocuri încă 
stingacc, imperfectă, cu o ți
nută scenică adecvată, forma
ția elevilor din Vulcan a 
constituit un exemplu de ceea 
ce se înlelen»’ nrin brigadă 
artistică de agitație.

Clubul din Pelrila a parti
cipat numai cu una din cele 
două brigăzi ale sale. Instrui-

învățătorul Simion Ro-
pctrilcanăgobelc, formația

a intercalat in text micro- 
sccnelc satirice din activi
tatea E.M. Pclrila (cum a fost, 
de pildă, ..Șefii dc sectoare") 

slirnil hazul și a- 
enluziaslc ale spcc- 

Destul do suduia, 
ar avea de cîștiqal 

citeva repetiții dc 
și printr-o ti 

potrivită, 
doua formație 
prezentată in concurs, 

clubului sindicatelor, 
oriqinalitalc a (ost 
care a înlănțuit in- 

I unitar momcnli»lo 
comentariile șuqu- 

alc celor doi
Marcau, 

instructor

care au 
plauzele 
talerilor, 
(ormația 
prin < 
care 
nică i 

A c 
can. | 
aparține < 
Plin de 
pretextul 
Ir-un toi 
textului : 
bc|. 
(Constantin 
lași timp 
tier, cu Petru Drăghici). Con
cretizat cu nume de mineri, 
maiștri, tehnicieni și ingineri, 
textul a apăsat pe răni mal 
mari sau mai mici din viata 
minei, Vulcan, cauterizînd 
răul prin hazul viguros și 
substantial.

Clubul din Uricani a pre
zentat o formație instruită de 
Liviu Bota. Este meritoriu fap
tul că acest club, care nu be
neficiază de nici un anga
jat permanent, a făcut efor
turi de a pregăti o brigadă 
de agitație proprie. Cu toate 
că textul prezintă calități si 
este ancorat în realitățile mi
nei Uricani. interpretarea s-a 
resimțit din 
scurt avut la dispoziție pen
tru repetiții, 
spațiu scenic 
n-ar fi fost handicapați de 
aceste lipsuri (de care nu se 
fac vinovați interpret»), am 
fi asistat la o evoluție mult 
superioară. închegată, pe mă
sura posibilităților întrezări
te. ■

Brigada artistică do agitație Ei 
a Casei do cultură din Petro- ■ 
șani (instructor și 
Gheorghe Negraru), 
ferit citeva minute 
tătare. înfătișindu-ne 
dc miniaturi critice, 
din diverse domenii 
vitale. Am urmărit.

textier ■ 
ne-a 
de des- ■ 
o suită ■ 

culese ■ 
de acli- ■ 

__  astfel, ■ 
mostre de comportament re- ■ 
probabil al unora pe stradă, ■ 
în restaurant, la film. in ■ 
autobuz, la tribunal etc, su- ■ 
gerate prin cintecul satiric ■ 
sau sceneta acidulată. Bri- ■ 
gada Casei de cultură s-a ■ 
singularizat prin sincroni- ■ 
zarea mișcării celor trei fete ■ 
și patru băieți care o compun, ■ 
printr-o nuanțată abordare a ■ 
mijloacelor artistice, o inte- ■ 
resantă recuzită scenică 
hazul suculent al textului.

Inegale valoric, dar cu 
binevenită varietate de pro
cedee scenice, cele 5 bri
găzi artistice de agitație au 
dovedit resurse bogate de 
material faptic demn de a fi 
transpus pe scenă, talente sa
tirice în plină cristalizare, po
sibilități expresive multiple 
și inedite. Totodată trebuie 
să menționăm că, implicit, se 
cere o explorare mai sistema
tică a genului și mult mai 
profundă. Dar concluzii e 
prematur să formulăm îna
inte de consumarea celei de 
a doua etape a fazei munici
pale. care va avea loc du
minica ce urmează. Poate o 
mai largă popularizare 
etapei care _____ 1
binevenită, gindindu-ne 
priza pe care această formă 
satirico-artistică. angajată în ■ 
miezul realităților, merită să 5 
o producă în rîndul specta
torilor.

funcționa pe malul românesc. 
In limbaj tehnic totul se poate 
exprima astfel: instalațiile au
xiliare ale turbinei se întind 
de la cota 27 la cota 48. Ochiul 
vizitatorului privește și mintea 
vrea să pătrundă în esența lu
crurilor. Oameni purtînd pe cap 
cășli brune, roșii, albe, popu
lează atmosfera ritmică a șan
tierului. Inginerul șef de lot pe 
centrală, Valeriu Perșinaru se 
face ecoul intențiilor noastre re-

aici oameni de nădejde. Adunăm 
în Ulmul reportajului nostru 
nume prezente zilnic în șantie
rul a cărui legendă o scriu două 
popoare unite de năzuințe lu
minoase.

Și iarăși pe malul românesc. 
Inginerul Nicolae Simion ne 
conduce printre oameni, mașini, 
agregate.

— Asamblările pe platforma 
generatorului le coordonează 
maistrul Constantin Tarhon.

Dcscliiderca emisiunii. 
Lumea copiilor. „Traista 
cu povești". Interpretea
ză Teatrul de Sfat de 
Păpuși din Tg. Mureș. 
Actualitatea în econo
mie. Dezvoltarea agri
culturii in perspectiva 
programelor naționale 
inițiate dc partid ; lli- 
droamcliorațiile.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară, 

volan — cniisiu- 
pentru conducătorii

de dimineață, om în- 
cni ieșiti să-și ame- 
tiilc verzi din jurul 

(Dumitru Cărășelu, 
Moqoș, Joan Dinu și 

•Cora I), 
nimeni 

■ură- 
cel 

Văii

blocurilor
Pruncise , ., 
al(ii din blocul D l. 
dar nu am înlilnit pe 
cure să fie preocupat de 
tirea aceluia care se vrei 
mai frumos bulevard al

Jiului. In Ltipeni, numeroși elevi 
ai liceului, conduși dc profeso
rul Corne) Platon, au luat cu 
asalt terenul Grădinii de vară 
de lingă „Palatul cultural", con
vinși de necesitatea amenajării 
lui. hotărili să înscrie în cartea 
de aur a muncii patriotice încă 
un obiectiv. Dar nu am iiitilnil 
— așa cum nădăjduiam — ti
neri ulcciști pe șantierul stră
zii de acces spre maternitatea

întreprinderilor și instituțiilor, 
organizațiile obștești, lo|i > elfi» 
tonii să susțină din toate for
țele aceaslă campanie ( ii fru
moase tradiții, să răspundă prin 
fapte apelului lansat de ’mi
letul 0XC( uti\ al Cons liul 
popular municipal, astfel '.a 
Valea Jiului s.< cucerească, la 
acest prim bilanț ce se va în
cheia in preajma zilei de 1 Mal, 
aprecieri unanime.

(’<• Știm și ce nu 
despre om ? Biomeleo- 
rologia.
Reflector.
Anunțuri — publicitate. 

20,15 Seară de teatru : „Astă 
scară se improvizează" 

» de Luigi Pirandello. 
.1.15 Actualități literare. 
12.00 Telejurnalul de noapte. 
22,10 Teleglob. Imagini din 

Pekin.
22,35 Studio dans XX : „Cho

re studio*.
23,00 închiderea emisiunii.
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ZIUA Un „tratament" Mulțumiri pentru

Ultima măsură ?
„Dacă motorul e ars, 

costă circa 150 lei, iar 
nu, mai puțin". O dată pri
mite aceste lămuriri, Lepăda- 
tu Ușurelu din Petroșani a 
lăsat un picup la atelierul de 
reparații al Cooperativei 
„Jiul" din Petroșani. Prc- 
zentîndu-se după patru zile la 
aleiicr, „specialistul" in re
parații Dumitru Mihut l-a a- 
nunțat ca motorul nu e ars, 
dar să revină după alte 2—3 
zile pentru a ridica aparatul 
reparat. In ziua de 16 februa
rie, clientul noslru a revenit 
la atelier. Aici, un alt sala
riat al cooperativei i-a spus 
că nu-1 poate elibera inlrucît 
lipsește șelul și el nu știe cit 
să încaseze.

— L-am căutat pe șef, ne

scrie tovarășul Ușurelu și, 
după ce l-am găsit mi-a 
spus că reparația costă nici 
mai mult nici mai puțin de- 
cît 86 de lei.

Cam mult pentru un aparat 
al cărui preț este de 300 lei, 
ținînd cont că reparația a 
constat doar în deblocarea 
motorașului. Dar, surpriza cea 
marc a avut-o clientul de abia 
acasă: picupul nu mai func
ționa de loc.

Aflăm de la conducerea co
operativei că se caută urgent 
un alt specialist neutru acest 
atelier. Va fi oare aceasta 
ultima măsură pentru asigu
rarea unor reparații 
calitate, și, mai ales, 
țuri cinstit stabilite?

mai de 
la pre-

a fost 
greșeală
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pentru gospodari
Dîlja, distribuirea 
pentru baia minc- 

:u mari înlîr-

♦ Urmare din pag. 1

deservire

înainte de a pleca în 
cediul de odihnă, Gheorghe 
Toma din Petroșani, a predat 
un costum de haine la cură
țătoria chimică a Cooperativei 
„Jiul* din Petroșani. La ter
menul scadent, s-a prezentat 
la această unitate pentru a-și 
ridica costumul. De dincolo , 
dc tejghea i s-a spus:

— Costumul dv. nu e gata 
ncă. De altfel, l-ați predat 
:olegei mele și eu nu mă a- 

inestec în treburile ei. Colega 
mea se află la piață. Căutați-o 
acolo...

La piață, salariata coopera
tivei căreia i s-a predat cos
tumul, i-a răspuns :

— Ce ? V-am spus eu să 
veniți In piață ? Nu este o

salariată acolo care distribuie 
costumele? Mergeți înapoi și 
luați-vă marfa !

După citeva drumuri de 
cest fel iese și adevărul 
iveală : costumul nu era 
rătit. Clientului i s-a adresat 
o rugăminte — să nu recla
me, să fie înțelegător, a fost 
o greșeală la mijloc...

Au fost mai inulte greșeli, 
nu una singură (tergiversarea 
onorării unei comenzi, lipsa 
de solicitudine fată de timpul 
clientului, purtarea acestuia 
pe drumuri). Pentru a-i scuti 
pe acești salariați să cadă 
din nou „în greșeală* aducem 
la cunoștința conducerii coo
perativei cele întîmplate cli
entului Gh. Toma.
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lumini, mai sus chiar decil 
frunțile macaralelor, se înalță 
z.velt un catarg uriaș care iși 
sprijină de cer o gabie imensă. 
Catargul nu se leagănă pe o 
corabie. Este înfipt pentru veș
nicie in pieptul Dunării. Con
structorii l-au numit turn, iar 
sala suspendată spre fruntea lui 
au numit-o comanda ecluzei. De 
la fundația propriu-zisă, adică 
de la cota udrialică zero, și pî
nă în comandă se înscriu pe

LEGENDA CONTEMPORANA
LA PORȚILE DE FIER

porlericeșli. In fața unei planșe 
ne familiarizează cu istoricul 
zonei dc montare:

— In decembrie anul trecut 
am montat primul rotor. A ur
mat montarea arborelui, apoi 
lansareu ne fundație a capacu
lui turbinei. In paralel se execu
tă instalațiile auxiliare ale a- 
gregateior. Lucrările de gradul 
întîi Ic conduce maistrul Ni
colae Nicolae.

Cuprindem in pri\ iri chipuri 
de oameni. Dimensiunile piese
lor și agregatelor sînt uriașe. 
Unde brațul omului rămine ne
putincios vibrează mușchii me
talici ai macaralelor. Trece po
dul rulant purtînd ca pe un 
iulg o piesă uriașă. Pluviul vu
iește din adincuri. Ciocanele 
lovesc indoind 1 ierul. Sub căș
tile de protecție, oamenii de
vin prometeici. Pe malul iugo
slav graficele exprimă ritmuri 
avansate de lucru. Poporul ve
cin și coautor în înfăptuirea 
mărețului obiectiv și-a trimis

...Și Dunărea se zbate supusă 
de oamenii legendei contempo
rane. Colo muncește brigada 
lui losif Mc zei. Dincolo, cea 
condusă de Ion Niță. Legenda 
născută din forța unită a două 
popoare vecine o scriu și Ion 
Gliimiș, Gheorghe Ghimpu. Ion 
Cristian, Hie Gheorghiță, Cons
tantin Panaile. Ion Gram, Ovi- 
diu Simionescu, Nicola Kiss.

Navigația, destul de intensă, 
va li facilitată de cele două 
ecluze, cite una pe fiecare mal, 
vanele avind posibilitatea să 
aștepte și să-și formeze con
voaiele în cite două porturi a- 
șezate aval și amonte, de o par
te și de alta a cursului Dună
rii. Toată navigația pînă la e- 
cluze v a ii dirijată automat, 
printr-o rețea de semnalizare a- 
cuslică și optică chiar pe timp 
nefavorabil, cu vizibilitate re
dusă, datorită sistemelor de te
leviziune locală dispuse in tur
nurile de comandă. Pe malul 
românesc, deasupra salbelor de

verticală peste o sulă de metri. 
Aici, la o palmă de cer. i-am 
cunoscut pe tehnicienii Timol- 
tei Costencu și Virgil Mazilu. 
Aici, intre apă și cer, se fuma 
și din difuzor răsunau ritmurile 
unei sirbe oltenești. Sala semi
sferică seamănă cu o gabie, cu 
un laborator nuclear și chiar 
cu un baliscaf, Pe pupitrul de 
comandă se înșiruie toate co
menzile care dirijează porțile și 
vanele ecluzei. Țișnesc din 
cind in cind snopuri de lumini 
galbene, roșii sau verzi. Sem
nificațiile lor le știu numai cei 
din turnul de comandă. Pre
cauția maximă este lege in toa
te situațiile. Pe timp ' 
o ecluzare în amonte 
se execută într-o oră. 
deodată pînă la nouă 
aici, din punctul de 
ochiul domină pe cursul fluviu
lui unsprezece Kilometri de Du
năre. Sub priviri se desfășoară 
toată panorama șantierului, cu 
macaralele, oamenii, centrala e-

favorabil 
sau aval 
Pot trece 
nave. De 
comandă,

lectrică sau podul de traversare 
ce leagă cele două maluri ale 
fluviului.

Prin construcția Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 

' de la Porțile de Pier țările în
vecinate marchează în timp un 
impresionant proiect al cutezan
ței. Realizarea lucrărilor se tace 
cu utilaje și instalații moderne, 
de mare productivitate, unele 
făurite special pentru șantierul 
de la pragurile Dunării. Amin
tim pe cei de pe platforma plu
titoare auloridicătoare din aval 
de baraj, adevărată insulă în 
apele năvalnice ale fluviului, de 
pc caie acționează utilaje de 
forță pentru executarea dero- 
cărilor sub apă, in vederea na
vigației prin ecluze.

Aici, la Porțile de Pier, gran
dioasa lucrare de transformare 
a apelor Învolburate în izvor 
de lumină este împodobită cu 
numeroase lucrări arhitectoni
ce : drumuri, cui lerate, viaduc
te avînlate între stîncă și apă, 
care dau acestor locuri o fru
mușele de nedescris.

Spuneam că este greu de re
dat in cuvinte iureșul avîntat 
din imensul șantier. Realitatea 
seamănă aici cu un frumos pro
dus al imaginației. Priviți flu
viul care geme supus. In imen
sitatea șantierului, printre cu
loare. labirinle, mașini și agre
gate, două popoare vecine con
struiesc. Dc aici vor țîșni. nu 
peste mult timp, spre cer kilo
wații. Se naște o nouă conste
lație din care lumina va co
borî spre oameni. Această nouă 
constelație este încă o realita
te izvorîtă din îndrăznețele pro
iecte ale oamenilor. Și cind lo
tul va fi o legendă ne vom a- 
minti despre cei care au creal-o 
dăruind-o viitorului luminos.

La scara marilor dimensiuni 
ale șantierului de la Porțile de 
Pier faptele dc muncă sublinia
ză sensul creator al prieteniei 
poporului român și iugoslav — 
sensul creator al socialismului.

dovedit o intensă activitate pro
filactică.

Pentru îmbunătățirea sănătă
ții muncitorilor, pentru preve
nirea îmbolnăvirilor profesio
nale și reducerea incapacității 
temporare de muncă, s-au in
tensificat controalele asupra 
condițiilor de mediu Ia locul 
dc muncă pentru depistarea 
preventivă a îmbolnăvirilor, dis- 
pensarizarea și urmărirea prin 
controale repetate a bolnavilor 
de boli profesionale sau a ce
lor care lucrează in locuri de 
muncă cu noxe. Astfel. în 1969 
s-au efectuat peste 200 deter
minări de microclimat și diver
se pulberi, și peste 1 400 deter
minări toxicologice. Rezultatele 
acestor cercetări au determinat 
scăderea indicelui de gravitate, 
ca și al morbidității cu inca
pacitate temporară de muncă. 
Toate acestea, ca și multe al
tele, demonstrează preocuparea 
continuă a muncitorilor sani
tari pc linia îmbunătățirii mun
cii și a creșterii eficienței pro
fesionale.

Cadrele medicale au înțc’tes 
că numai prin perfecționarea 
continuă și specializarea in do
meniul do activitate ai fiecă
ruia se poate ține pasul cu pro
gresul general al științelor me
dicale. In acest sens, este ilus
trativ faptul că in 1969—1970 
au fost trimiși la specializare 
și perfecționare 13 medici, iar 
pe linie de sindicat s-au orga
nizat cicluri dc referate și lecții 
pe probleme de prim-ajutor și 
urgențe în toate specialitățile, 
cit și dezbateri privind nou
tățile în tratamentul modern 
al unor boli.

Specializarea și perfecționa
rea nu s-au rezumat numai Ia 
cadrele medicale, ci aceasta a 
constituit o preocupare a con
ducerii și pentru cadrele me
dii si auxiliare, care și-au îm
bogățit pregătirea de bază prin 
stagii practice în serviciile de 
anestezie — reanimare, chirur
gie, la centrul de recoltare și 
conservare a sîngeluî, prin or
ganizarea de lecții teoretice, 
probe practice și seminarizări.

Răspunzînd încrederii și pre
țuirii acordate muncitorilor sa
nitari, ca una din forțele ac
tive pentru construirea socialis
mului, întregul nostru corp sa
nitar iși va dedica, și în con
tinuare, toată activitatea sa, ta
lentul, priceperea, întreaga sa 
forță de muncă progresului ge
neral al patriei noastre socia
liste.

La mina 
apei calde 
rilor se face 
zieri. Această stare de lucru
ri ne-a lost adusa la cunoș
tință de 
indignați 
podarilor 
au făcut

un grup de mineri, 
de neglijenta gos- 
minei. Multi mineri 
baie cu apă rece,

periclilîndu-și sănătatea. Fap
tul aduce prejudicii și pro
ducției. Pentru această ne
glijentă gravă, iuvităm con
ducerea uiiDei la aplicarea u- 
nor măsuri disciplinare co
respunzătoare, astfel ca fap
te de acest gen să nu se măi 
repete.

Anul trecut în luna mar
tie, vulcânenii din cartierul 
Coroești au primit in dar 
un complex comercial. De a- 
lunci și pînă în prezent lo
cuitorii cartierului au fost 
mereu mulțumiți de modul 
in care au fost serviți de 
Maria Cocotă, Dumitru Șle- 
foane, Elena Tudoran, Euge
nia Bogâțan, losif Baci și 
ceilalți salariați din cadrul 
complexului. In semn de 
tenție, de aniversare, li 
oferă de către locuitori, 
ceste rînduri cu urarea
practice mereu o deservire 
promptă Și civilizată.

a- 
se 
a- 
să

Maria RASA 
Vulcan
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LACTATE
pline în vînzare

ÎNGHEȚATĂ

'H

în orice anotimp
Prin conținutul bogat în 

ÎNGHEȚATA este un produs 
organismului elemente nutritive și un important număr 
de calorii, atît de necesare în orice anotimp.

Conținutul ridicat în vitamine (A4-D), în săruri orga
nice, în special de calciu și de fosfor, în proteine (din 
lapte și smîntînă) mărește valoarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS ALIMENTAR 
GUSTOS, RĂCORITOR, FORTIFIANT I

Atenție insa tonsumatori 
aruncați 
coșurile 
imediata

proteine, zaharuri și grăsimi 
alimentar valoros, furnizind

I» la curățenia orașului I Nu 
ambalajul înghețatei la întîmplare, ci folosiți 
destinate acestui scop instalate pe străzi în 
apropiere a tonetelor de vinzare a înghețatei.
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ȘANTIERUL VALEA 3IULUI SUPERIOR

URICANI
Angajează urgent : 

Maistru sau tehnician 
energetic autorizat de 
I.R.E. Hunedoara-Deva

Salarizarea — conform H.C.M. 914 68. 
Oferim spor de șantier de 25 la sută, 

cazare gratuită la bloc, cantină contra cost 
și abonament transport în comun.

Adresa șantierului : I.L.H.S. Uricani.
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La „Accadcmia di Ro- 
din Roma, a avut loc

VIATA INTERNAȚIONALĂ
A. /. CU ZA

----*-----

Forțelor Armate Rebele
sesiunii

jubiliare

Apelul adresat 
poporului cambodgian 

de prințul 
Norodom Sianuk

PEKIN 6 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că prin
țul Norodom Sianuk a adresat 
un apel poporului cambodgian 
prin care il cheamă la rezis
tență armată împotriva actua
lelor oficialități cambodgiene. 
El a menționat că in junglă ac
ționează in momentul de față 
forțe ale rezistenței populare,

A

Încheierea

a Prezidiului
Consiliului
mondial
al păcii

MOSCOVA 6. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță. transmite : Luni după- 
amiază și-a încheiat lucrările 
la Moscova sesiunea jubiliară 
a Prezidiului Consiliului mon
dial al păcii, consacrată împli
nirii a 100 de ani dc la naște
rea lui V. I. Lenin.

In ședințele plenare 
secții ale sesiunii au luat cu- 
vîntul numeroși reprezentanți 
de frunte ai opiniei publice 
din diferite țări. In cadrul lu
crărilor. acad. Gheorghe Mihoc. 
vicepreședinte al Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din Republica Socialistă Româ
nia, conducătorul delegației din 
țara noastră, care a participat 
la sesiune, a prezentat comu
nicări pe temele : ..Lenin și 
problemele coexistenței pașni
ce" și ..In legătură cu securi
tatea europeană".

Au mai fost prezentate co
municări pe temele : „Lenin 
și problemele unității in lupta 
pentru pace și independență 
națională" și „Unele probleme 
ale dezarmării", de Alexandru 
Cornescu. redactor-șef adjunct 
al ziarului ..România Liberă". 
..Lenin și lupta pentru pace, 
împotriva imperialismului și 
pericolului de război mondial", 
de Liviu Rîureanu, secretar 
al Comitetului județean Cluj 
pentru apărarea păcii.

care controlează numeroase zo
ne. Prințul Norodom Sianuk 
și-a anunțat, totodată, intenția 
de a se reîntoarce în patrie, 
pentru a se alătura luptei dc 
rezistență populară.

Intr-o altă declarație, trans
misă dc agenția citată, prințul 
Norodom Sianuk se pronunța 
in favoarea unei inițiative a 
Comisiei Internaționale de Con
trol, care ar avea ca scop „în
cheierea acestei singeroasc dis
pute din Cambodgia, pentru 
garantarea, in conformitate cu 
acordurile de la Geneva din 
1954. a restaurării păcii și pen
tru crearea unor condiții nor
male care să permită organi
zarea unor noi alegeri gene
rale".

Declarația menționează că ac
tualul regim de la Pnom Penh 
este ilegal, el menținindu-sc la 
putere cu sprijinul Statelor Fi
nite. „Pentru, ca pacea și sta
bilitatea să fie restaurate în a- 
ccastă regiune, se subliniază- in 
declarația prințului Sianuk, 
trupele americane trebuie re
trase din Cambodgia. Laos și 
Vietnam, lăsind Indochina in- 
dochinezilor”.

și pe

A început

Plenara C. C 
al Frontului 

Patriei 
din Vietnam
HANOI G (Agerpres). — A- 

genția Vietnameză de lnlorma- 
|ii anunță că au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 19-a plenare 
a C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, care s-au desfășurat 
la Hanoi, sub președinția lui 
Ton Duc Thang, președintele 
Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei, președintele R.D. Viet
nam. Plenara a adoptat o ho- 
tărire in care, printre altele, 
se subliniază că sarcina prin
cipală a revoluției vietnameze 
in etapa actuală este aceea de 
a concentra eforturile peni 
obținerea victoriei depline 
supra agresorilor americani 
unificarea țării pe calc pașnică. 
Comitetul Central al Frontului 
Patriei din Vietnam își expri
mă sprijinul față de lupta dreap
ta a popoarelor cambodgian și 
laoțian împotriva imperialismu
lui S.U.A. șl a acoliților aces
tora, se arată in continuare în 
hotărîre.

In numele poporului vietna
mez, plenara exprimă recunoș
tință popoarelor țărilor socia
liste. popoarelor Asiei, Africii 
și Americii Latine, tuturor po
poarelor care luptă pentru pace 
și dreptate in lume, pentru spri
jinul și ajutorul acordat po
porului vietnamez în lupta sa 
împotriva agresiunii S.U.A. și 
pentru construirea socialismu
lui. se arată în încheiere.

Sute de mii de cubanezi luptă pentru realizarea celor 
10 milioane tone zahăr pină in luna iulie a. c. Pe plantațiile 
de trestie de zahăr, împreună cu cultivatorii de profesie, 
lucrează zeci de mii de voluntari.

In foto : Prelucrarea și încărcarea trestiei de zahăr in 
punctul pregătit de la Ziskoi, 70 km de Havana.

Numărătoarea inversă
in vederea lansării navei

„Apollo-13“
CAPE KENNEDY 6 (Agerpres).

Duminică, la ora 22 (ora lo- 
pală — luni ora 5, ora Bucu- 
reștiului) la Cape Kennedy a 
Început numărătoarea inversă in 
vederea lansării, la 11 aprilie 
a navei cosmice „Apollo-13". 
Operațiunea a început conform 
programului, în ciuda unei pier
deri de căldură constatate la 
unul din rezervoarele de heliu 
utilizate pentru presurizarea re
zervoarelor de combustibil ale 
modulului lunar. Tehnicienii 
NA.S.A. se străduiesc in pre
zent să descopere cauza defec
țiunii. in cazul în care acest 
lucru nu va putea fi realizat 
într-un termen scurt, va fi nece
sară înlocuirea întregului sis
tem de presurizare și. în conse
cință, amînarea lansării pînă la 
9 mai.

Prin obiectivele sale mai am
bițioase, misiunea Apollo-13" 
diferă sensibil de cele prece
dente. Se relevă, printre altele, 
că zona de aselenizare — cea 
a craterului Fra Mauro — este 
foarte accidentală, punînd pro
bleme sporite aslronauliior, mai 
ales din cauza rezervelor limi

tate de combustibil. Spre deo
sebire de astronauții Charles 
Conrad și Allan Bean, care s-au 
îndepărtat în cursul misiunii 
„Apollo-12" la nu mai mult de 
428 m de modulul lunar, James 
Lovell jr. și Fred Haise vor 
putea mări această distanță la 
1 200 m. Zborul lui Apollo-13" 
prezintă un interes sporit șl 
datorită vechimii rocilor lunare 
din zona Fra Mauro (evaluată 
la cinci -milioane de ani), adîn- 
cimii de la care vor fi colec
tate mostrele lunare (3 metri), 
qreutății totale a acestora (43 
kg) și duratei de ședere pe 
Lună (33 ore și 27 minute).

★
CAPE KENNEDY 6 (Agerpres). 

— După 24 de ore de căutări 
febrile, tehnicienii de la Cape 
Kennedy au remediat defecțiu
nea semnalată la rezervorul de 
heliu al modulului de debarcare 
lunară. Un purtător de cuvînt 
al N.A.S.A. a menționat că în 
momentul de față presiunea șl 
temperatura rezervoarelor de 
heliu sînt cele prevăzute.

Conferința sindicală 
mondială

a corpului didactic
BERLIN 6 — Corespondentul 

Agerpres. St. Deju, transmite: 
La 6 aprilie, s-a deschis in 
sala congreselor din Berlin con
ferința sindicală mondiala a 
corpului didactic. La conferin
ță participă delegații a 80 orga
nizații și asociații sindicale — 
în special naționale — printre 
care și o delegație a Uniunii

Sindicatelor din Invățămînt și 
Cultură din România, condusă 
de Constantin Drăgulescu. pre
ședintele uniunii.

în cadrul conferinței vor fi 
prezentate referate și vor avea 
loc dezbateri pe tema : „Școala, 
educatorii și mișcarea sindicală 
a educatorilor în societatea 
contemporană*.

mm
ROMA 6 (Agerpres). — In 

ciuda vijeliei însoțite de pu
ternice averse și tunete, care 
s-a dezlănțuit aproape ime
diat după începerea la Siena 
a unui meci de fotbal intre 
două echipe de amatori, ti- 
nărul arbitru Carlo Angeletti 
n-a oprit jocul. Hotărîrea a- 
ceasta i-a fost fatală: un 
trăsnet, care a lovit terenul 
de joc, a cauzat moartea in
stantanee a arbitrului și a 
provocat o contuzie și arsuri 
unuia dintre jucători. Totoda
tă, alți cițiva fotbaliști au 
fost trintiți la pămînt de 
forța detunăturii.

♦
BONN 6. — Coresponden

tul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : La Essen este 
deschisă cea de-a 17-a Expo
ziție internațională de cam
ping și sporturi nautice. Un 
număr de 318 firme din 20 
de țări ale lumii prezintă in 
cele 12 hale ale expoziției 
tot ceea ce este mai nou, 
mai practic și mai ingenios 
realizat in acest domeniu. 
Dat fiind marele interes stir- 
nit de expoziție, atit in 
R.F.G., cit și peste hotare, 
se apreciază că timp de opt 
zile, cit va rămine deschisă, 
ea va fi vizitată de peste 2 
milioane de oameni.

România este prezentă cu 
un stand turistic. Oficiul Na
țional de Turism oferă vizi
tatorilor un bogat material 
documentar de prezentare a 
litoralului românesc și a ce
lor mai frumoase stațiuni cli
materice.

♦
ROMA 6 (Agerpres). — Du

minică, la Roma a nins timp 
de cîteva minute, fulgii de 
zăpadă transformindu-se apoi 
in ploaie. Meteorologii ita
lieni afirmă că fenomenul 
este cu totul neobișnuit în 
Italia, in această perioadă a 
anului.

Un strat subțire de zăpa
dă a acoperit conul vulcanu
lui Vezuviu și colinele din 
jurul orașelor Florența, Udi
ne și Trieste.

Vinturi reci, atingind vite
za de 130 de Icm pe oră, s-au 
abătut asupra Siciliei, pe țăr
mul căreia turiștii au inau
gurat sezonul estival, încă de 
acum două suptă mini.

R n m □ SIMPOZION CONSACRA T 
yU DOMNITORULUI / ‘
ROMA 6 — 

tul Agerpres. N. 
mile : ’ 
mania’ 
duminică un simpozion con
sacrat celei de-a 150-a ani
versări a nașterii domnitoru
lui Alexandru Ioan Cuza. în
tr-un amplu cuvînt introductiv, 
prof. dr. docent Alexandru 
Bălăci, directorul Academiei, 
României din capitala Italiei, 
secretar general al Comisiei 
naționale române pentru 
U.N.E.S.C.O., a vorbit despre 
„Procesul aproape simultan 
ai unirii principatelor române

și al unificării Italici", despre 
sprijinul reciproc pe care și 
l-au acordat cele două 
poare pentru înfăptuirea 
pirațiilor lor de eliberare na
țională și socială, despre pu
ternica manifestare de 
patie reciprocă.

Au luat apoi cuvinlul prof, 
dr. Angelo Tamborra, de la 
Universitatea din Peruca, ca
re a vorbit despre „Unirea 
Principalelor Române în tim
pul lui Cuza și Italia", prof, 
dr. Tudor Popescu, de la 
Universitatea București.

care a tratat despre „Refor
mele democratice înfăptuite de 
Alexandru Ioan Cuza" și 
prof. dr. Constantin Boroianu, 
de la Universitatea din Bucu
rești, care a făcut o expunere 
pe tema : „Domnitorul Cuza 
și scriitorii din vremea sa", 

in încheierea manifestării, 
la care au asistat numeroși 
reprezentanți ai culturii itali
ene, profesori universitari și 
sludenți, au fost pre'zenlale 
filme do scurt metraj consa
crate evenimentului

Ofițerul roman
Cirlig Nicolae. invitat să par
ticipe la dirijarea traficului 
la Expo-70, Osaka, pozind a- 
lături de tinere japoneze pe 

o arteră de circulație 
a expoziției

PE SCURT • PE SCURT
CIUDAD DE GUATEMALA 

6 (Agerpres). — Guvernul gua
temalez a anunțat oficial că 
ambasadorul R. F, a Germaniei 
la Ciudad de Guatemala, con
tele Karl von Sprcti, a fost 
ucis de elemente aparținînd 
organizației Forțele Armate.Re
bele. Corpul ambasadorului a 
fost găsit in cursul nopții de 
duminică spre luni într-o ca
bană părăsită din împrejuri
mile capitalei și a fost identi
ficat dc membrii ambasadei. 
El a fost ucis cu două gloanțe 
de revolver trase în timplă.

Ambasadorul von Sprcti fu
sese răpit marțea trecută de 
mai multe persoane înarmate 
în. timp ce se îndrepta spre 
domiciliul său. La 1 aprilie, 
răpitorii au făcut cunoscut, în
tr-un mesaj adresat ziarului 
„El Grafico”, că aparțin Forțe
lor Armate Rebele și au ?sta- 
bilit un termen de 72 de orc 
pentru schimbarea ambasadoru
lui cu mai mulți deținuți po
litici. Guvernul guatemalez a 
respins aceste cereri pe care 
le-a considerat drept „o viola
re flagrantă a constituției" și 
a instituit starea dc urgență

--- ★----

Tentativă
nereușită

de răpire a
consulului
american
la Porto
Alegre

RIO DE JANEIRO 6 (Ager
pres). — Consulul Statelor Unite 
la Porto Alegre, Curtis C. Cut
ter, a fost rănit în cursul unei 
tentative nereușite de răpire, 
care a avut loc simbătă seara, 
în suburbiile acestui oraș din 
sudul Braziliei, a anunțat ofi
cial un purtător de cuvînt al 
Ambasadei S.U.A. de la Rio de 
Janeiro.

Patru indivizi înarmați, aflați 
într-un automobil, au încercat 
să oprească mașina în care se 
afla diplomatul american. Dîn- 
du-și însă seama de pericolul 
în care se găsea, consulul a 
refuzat să oprească automobi
lul. Atentatorii au deschis ime
diat focul în direcția mașinii 
lui Cutter, în care se mai aflau 
soția diplomatului și o altă 
persoană. Consulul american a 
fost rănit la omoplat, dar in , 
urma intervenției chirurgicale 
la care a fost supUs acum se 
află în afară de orice pericol. ■ 
în ceea ce-i privește pe autorii 
atentatului, surprinși dc eșecuri 
acțiunii lor, și-au părăsit-auto
mobilul și au dispărut.

Poliția braziliană a deschis 
imediat o anchetă pentru elu
cidarea împrejurărilor în care 
s-a produs incidentul.

Ră- 
me- 

data

pe întreg teritoriul țării, 
pitorii au adresat un nou 
sai în care au cerut, dc 
aceasta, eliberarea a 22 de de
ținuți politici și plata unei des
păgubiri de 700 000 dolari. Gu
vernul vest-german a trimis in 
laccst timp un emisar special 
la Ciudad de Guatemala, pen- 

l.trn a examina situația împre-- 
llună cu autoritățile autohtone, 
■jPreședintele guatemalez s-a a- 
j rătat însă neclintit în hotări- 
[rea sa de a refuza eliberarea 
jdeținuților politici. în ciuda 
j numeroaselor intervenții ale 

I membrilor corpului diplomatic, 
■ care au subliniat că ambasa- 

dorul vest-german este o vic
ii timă a unor disensiuni interne 
S și că guvernul guatemalez are 
i datoria să asigure imunitatea 

și securitatea diplomaților stră- 
i ini prezența în această țară.

Duminică, cancelarul vest-ger- 
man. Willy Brandt, a expe
diat o scrisoare președintelui 
guatemalez, Julio Cesar Men
dez Montenegro, in care a sub
liniat că ..există impresia că 
guvernul Guatemalei nu a e- 
puizat toate posibilitățile pen
tru a ob’ine eliberarea amba
sadorului". Purtătorul de cu- 
vint al guvernului vest-german. 
Ahlers, a adăugat că acesta s-a 
arătat dispus să plătească cei 
700 000 dc dolari ceruți de ră
pitori drept despăgubire.

Duminică scara, nunțiul a- 
postolic la Ciudad de Guate
mala — care a mediat in a- 
ceastă chestiune — a primit un 
nou mesaj prin care era infor
mat de către F.A.R. că se a- 
cordă un termen de 15 minute 
pentru soluționarea cererii, în 
caz contrar ambasadorul ur- 
mind să fie ucis. Dar guver
nul guatemalez a respins din 
nou aceste cereri.

Potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, la Ciudad 
dc Guatemala domnește o at
mosferă de tensiune după des
coperirea corpului ambasadoru
lui vest-german. Se așteaptă 
declanșarea unui val de repre
siuni din partea autorităților.
A ”

In urma refuzului președintelui dominican, Balaguer, de a demisiona

© Miniștrii transporturilor din 
R.A.U., Sudan și Libia s-au re
unit la Cairo pentru a examina 
o serie de probleme legale de 
construirea unor șosele de care 
să beneficieze cele trei lari, 
precum și stabilirea unor linii 
comune de navigație maritimă 
și aeriană. Pe agenda de lucru 
se află proiectul construirii unei 
șosele care să lege Egiptul și 
Sudanul, constituirea unei com
panii maritime comune a celor 
trei țări, precum și alte pro
iecte. ' »

• Președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Sudan, generalul El Numeiry, 
a declarat că, în prezent. pe 
intri <i teritoriul tării a fost in
staurată ordinea și că guver
nul a elaborat un plan privind 
dezvoltarea economică și so
cială a tuturor regiunilor. EI 
a anunțai, totodată, că in Sudan 
vor fi create tribunale militare 
pentru judecarea C md’v aforilor 
recentei . tentative de rebeliune, 
inițială de Imamul Mahdi, șe
ful sect'-i religioase a ansari- 
lor.

© In timp ce primăvara 
s-a instaurat, în sfirșit, în 
majoritatea țărilor Europei, 
Iugoslavia mai are încă de 
suportat ..rigorile" unei ierni 
neobișnuit de prelungite. 
Simbălă noaptea și dumini
că Slovenia și Croația a 
nins din abundență. în unele 
localități stratul de zăpadă 
atirtgînd peste 60 do centi
metri.

LINGĂ LENINGRAD UR
MEAZĂ SĂ SE CONSTRUIAS
CĂ O CENTRALĂ ATOMO- 
ELECTRICÂ, in care energia . 
produsă va avea un preț de 
cost deosebit de scăzut — de 
ordinul a patru zecimi de ko- 
peikă, anunță agenția TASS. 

In prezent. în Uniunea So
vietică se construiesc centrale 
atomoelectricc în Armenia. în 
Peninsula Ciukotka și in Pe
ninsula Kola. Se lucrează, de 
asemenea, la extinderea centra
lelor atomice existente.

® GUVERNUL EGIPTEAN 
A APROBAT CEREREA FOS
TULUI PREMIER SUDANEZ. 
SADIK EL MAHDI DE A SE 
STABILI IN REPUBLICA A- 
RABA UNITĂ, anunță agenția 
Associated Press, citind un pur
tător. de cuvînt al ambasadei 
sudaneze dc la Cairo, 
a precizat că fostul
sudanez a sosit împreună 
întreaga familie la Cairo, 
sfirșitul săptămînii trecute.

Acesta 
premier 

cu 
la

© Reprezentanți ai poliției din Montevideo au făcut cu
noscut că membri ai organizației de guerilă urbană ” 
pamaros** au reușit cea mai mare spargere din istoria 
guayului.

Nouă „tupamaros" au scos noaptea din birourile 
bănci din centrul capitalei o casă de bani, grea de 
500 de kilograme, conținind 400 000 de dolari. Pentru a opera 
in voie, autorii acestei acțiuni l-au închis pe portar și pe 
familia acestuia într-un apartament vecin, iar apoi au trans
portat casa de bani într-un camion, in timp ce, potrivit celor 
aflate de poliție, o femeie din grup stătea de pază.

© Peste 3 000 de mineri și 
muncitori metalurgiști de la 
Compania străină „Cerro do 
Pasco Cooper Corporation" au 
declarat grevă cerind îmbună
tățirea condițiilor de muncă. 
Această acțiune a fost inițiată 
dc 14 organizații sindicale, ca
re au dat publicității o decla
rație. arâtînd că, datorită con
dițiilor grele de muncă, nu
meroși muncitori se îmbolnă
vesc și nu primesc din partea 
conducerii companiei asistență 
medicală. Declarația se pro
nunță pentru naționalizarea mi
nelor aparținînd acestei com
panii și pentru apărarea bogă
țiilor naționale peruviene.

unei 
peste

© Constructorii șantierelor 
navale iugoslave „Split" au 
predat reprezentanților flotei 
comerciale sovietice nava pe
trolieră „Kutaisi" de 20 800 to
ne, construită pentru U.R.SjS. 
Vasul, lung de 186 metri, poate 
dezvolta o viteză de 17 noduri 
pe oră.

9 După cum s-a anunțat o- 
ficial la Bagdad, pină la sfîr- 
șitul lunii martie, în provincia 
nordică a țării, Kirkuk, in ur
ma aplicării reformei agrare, 
au fost distribuiți 792 690 acri 
de pămînt. De această împro
prietărire au beneficiat 24 800 
de familii de țărani săraci.

• LA ÎNCEPUTUL ANULUI 
1970. IN BELGIA ERAU 92 500 
ȘOMERI TOTALI ȘI CIRCA 
89 000 ȘOMERI PARȚIALI, re
latează buletinul informativ al 
Partidului Comunist din Belgia.

In cea mai veche regiune in
dustrială a țării. Liegc. din. 
100 de muncitori, nouă nu au 
de lucru. La începutul acestui 

înregistrați
de
an._ aici au fost 
20 500 șomeri.

Partidele 
au hotărît

SANTO DOMINGO 6 (Ager
pres). — Situația din Republica 
Dominicană s-a agravat și mai 
mult în ultimele 48 de ore in 
urma refuzului președintelui 
Joaquin Balaguer de a demi
siona din actuala funcție, ca 
o condiție a asigurării unei 
depline egalități intre candida
ți! la alegerile prezidențiale ce 
urmează să aibă loc la 16 mai. 
După cum s-a mai anunțat, 
Balaguer a hotărît să candide
ze la aceste alegeri, menținîn- 
du-și în același timp funcția de 
președinte în exercițiu al ță
rii. In semn de protest, șapte 
partide politice de opoziție au 
hotărît să boicoteze alegerile.

Duminică, guvernul domini
can a decretat suspendarea pî
nă la 1 iunie a cursurilor tu

politice din opoziție 
să boicoteze alegerile

• Președintele 
Joaquin Balaguer. „ 
OCUPAREA DE CĂTRE UNI
TĂȚI MILITARE A SPITA
LELOR PUB! ICE DIN SANTO 
DOMINGO CA URMARE A 
GREVEI PRELUNGITE A ME
DICILOR ȘI PERSONAT.UT U( 
SANITAR. Aproximativ 600 dc 
medici de la aceste spitale se 
află în grevă, începînd do 
miercurea trecută, revendicînd 
sporirea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de spitaliza
re a pacienților.

dominican, 
a ordonat

turor școlilor din Santo Do
mingo. unde s-au produs în 
ultimele zile o serie de inci
dente. Decretul prezidențial 
motivează că măsura este des
tinată „să asigure menținerea 
ordinii în cursul perioadei pre
electorale" și autorizează forțele 
armate și ale poliției să ocupe 
instituțiile școlare „în caz de 
necesitate". La Santo Domingo 
s-a anunțat, de asemenea, că 
două persoane, un băiat de 12 
ani și un tinăr de 27 de ani. 
au fost ucise in cursul unor 
ciocniri cu poliția.

Fostul președinte dominican. 
Hector Garcia Godov, lider al 
partidului Mișcarea de Conci
liere națională, a declarat du
minică, într-un interviu televi
zat, că situația este mai gravă

decit aceea din 1965, care a 
atras intervenția militară a 
S.U.A. în această țară. El a 
subliniat că acest lucru se da- 
torește, în primul rînd, pozi
ției actuale a președintelui Ba
laguer.

La rîndul lor, partidele dc 
stingă au chemat pe studenți 
și pe muncitori, să se mobili
zeze împotriva guvernului.

In cercurile observatorilor 
din Santo Domingo se arată 
că. respingind cererile parti-, 
delor dc opoziție, președintele 
Balaguer a rămas, cel puțin 
deocamdată, singurul candidat 
la alegerile prezidențiale dc la 
16 mai. In situația actuală — 
subliniază agenția A.P. — or
ganizarea alegerilor a rămas 
fără sens.

• Președintele P Kis.anuluf, 
Yahya Khan, a primit ia Dacca 
delegația guvernamentala eco
nomică și de prietenie a R. P. 
Chineze, condusă de Fan f. 
președintele Comitetului pentru 
relațiile economice cu străinăta
tea. care se află intr-o vizită 
în această țară.

PLAYA DEL REY, Califor
nia 6 (Agerpres). — Aproxi
mativ 30 de persoane au fost 
spitalizate duminică, dintre 
care trei în comă, la Playa 
del Rey (California), după ce 
au consumat alimente otră
vite, se pare cu un haluci
nogen de tipul LSD. Acciden
tul s-a întimplat la o petre
cere, la care au participat 
peste 200 de persoane.

Din presa sțrăijnă RELAȚIILE FRANCO-CANADIENE
Se poale spune oare că vi

zita neoficială de săptămina 
trecută a ministrului canadian 
al afacerilor externe, Mit
chell Sharp, ia Paris anunță 
o destindere a relațiilor 
franco-canadiene, marcate in 
ultimii trei ani de o serie de 
incidente aspre 7 — se întrea
bă cotidianul francez „Le 
Monde" în editorialul său de 
luni. Discursurile ținute cu 
această ocazie de mai mulți 
membri ai guvernului francez 
și chiar de ministrul canadian 
ne permit să credem acest lu
cru — continuă ziarul. Mit
chell Sharp a dat asigurări că 
cele două țări doresc „să 
aplaneze tensiunea" existentă 
pină acum. La rîndul său, 
Maurice Schumann a relevat 
că recenta conferință franco- 
ionă de la Niamey a consti

tuit „ocazia unui acord com
plet" intre Franța și Canada.

Neînțelegerile dintre Paris 
și Ottawa, grave cu cîtva 
timp în urmă, au fost trecute 
cu vederea în ultimele luni 
in măsura in care discursurile 
publice aveau un ton absolut 
pașnic, iar înfruntările se 
desfășurau între culise. De 
fapt, miza este foarte sim
plă : Franța părea să incura- 
jeze tendințele manifestate 
la Quebec în favoarea unei 
suveranități internaționale a 
provinciei francotone, în timp 
ce guvernul de la Ottawa sus
ține, nu fără motive, că aces
te probleme sini numai de 
resortul său...

Dar doi membri ai guvernu
lui francez, Maurice Schumann 
șl Leo Hamon, au proclamat

solemn faptul că Franța nu 
intenționează să se amestece 
în afacerile interne ale Ca
nadei. tn aceste condiții, se 
pare că Parisul poate desfă
șura relații normale cu Otta
wa ca și cu Quebec-ul, atit 
în favoarea canadienilor an- 
gloioni, cil și a celor franco- 
foni, indiferent dacă locuiesc 
la Quebec sau In alte provin
cii.

Vor confirma oare fap
tele ceea ce s-a spus in 
timpul vizitei tui Mitchell 
Sharp la Paris ? In cursul 
întrevederii avute la Bru
xelles, în decembrie anul 
trecut, miniștrii afacerilor ex
terne ai Canadei și Franței au 
fost dc acord asupra unei vi
itoare vizite la Ottawa a lui 
Andre Fanion, secretar de stal 
însărcinat cu apărarea națio

nală. Ministrul canadian i-a 
adresat lui Maurice Schumann 
încă o invitație, se pare că 
pentru un ministru care ocupă 
un post tehnic.

Astfel, vizita particulară a 
lui Sharp la Paris ar trebui 
să constituie primul pas al 
unei reluări a vizitelor oficia
le, practic întrerupte In 1967, 
o dată cu voiajul canadian al 
generalului De Gaulle.

O asemenea evoluție pare să 
fie ioarte dorită de cei doi 
miniștri de externe, care au 
vorbit îndeosebi despre pro
blemele bilaterale, dar au 
evocat și marile probleme in
ternaționale într-un spirit ce 
i-a permis lui Maurice Schu
mann să constate „unele simi
litudini" intre atitudinile Pa
risului și Oltawei... Se pare 
că Parisul acordă din ce in ce

mai multă atenție dorinței Ca
nadei de „a rămine ea însăși", 
așa cum a relevat Schumann, 
și anume de a-și afirma per
sonalitatea națională, insistind 
asupra a ceea ce o deosebește 
de Statele Unite.

tn momentul in care diiente 
personalități americane agila 
spectrul unui „război comer
cial" între Statele Unite, pe 
de o parte, și țările industri
alizate cum sini „cei șase". 
Japonia și Canada, pe de altă 
parte, de asemenea, in momen
tul in care numeroase conflic
te ce agită lumea cer efor
turi convergente, parc evident 
că Franța are interesul să gă
sească in Ottawa un partener 
de încredere a cărui suvera
nitate să fie pe deplin respec
tată...
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