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OE-AL XXII-LEA CONORESPARTICIPANTILOR LA CEL
INTERNAȚIONAL DE ISTORIA MEDICINII

Colectivele mai multor mine, preparații și altor unități 
au pus în valoare întreaga capacitate a potențialului lor 
tehnic, toată puterea de dăruire și afirmare a factorului 
uman, izbutind să raporteze partidului că s-au achitat în 
cele mai bune condițiuni 
8 luni trecute.

de sarcinile de plan avute pe cele

32 000 tone cărbune coc-
sificabil în plus date de

minerii de la Lupeni..

In numele Consiliului de Stat, 
al guvernului Republicii Socia
liste România și al meu perso
nal, adresez participanților la cel 
de-al XXII-lea Congres interna
țional de istoria medicinii care 
își începe astăzi lucrările la Bu
curești, un salut cordial.

România este bucuroasă să a- 
corue — pentru a doua oară 
— ospitalitate acestui înalt for 
științific internațional care re
unește savanți și cercetători de 
prestigiu dintr-un însemnat nu
măr de țări ale lumii.

In epoca noastră, caracteri
zată prin profunde și continui 
prefaceri înnoitoare, știința este 
un aliat de nelipsit al popoare
lor în lupta pentru o viață 
mai bună. In acest cadru, ști
ințele medicale au, prin însuși 
obiectul lor, un rol de o covîr- 
șitoare însemnătate, fiind che
mate să contribuie Ia apărarea 
sănătății și vieții celui mai pre
țios fond al societății — omul.

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI

cercetătorilor din tre- 
uriașelor investiții de 
și de strădanii ale o- 
în lupta împotriva bo- 
a durerii constituie un 

prețios în eforturile ca- 
depun pentru a soluțio- 
succes problemele com

ate medicinei contempo- 
de aceea în

Fără îndoială, cunoașterea pre
ocupărilor umaniste ale savan- 
țllor și 
cut, a 
gîndire 
menirii 
Iilor și 
factor 
re se 
na cu 
plexe
rane. Apreciem 
mod deosebit această întîlnire 
a dumneavoastră, menită să a- 
ducă noi contribuții la cunoaș
terea doctrinelor și practicilor 
medicale din trecut, să înles
nească, pe această bază, 
nerea de noi progrese în 
dicina zilelor noastre.

Lupta împotriva bolilor, 
rarea sănătății oamenilor
o cauză comună a tuturor po
poarelor, un domeniu în care 
savanții și cercetătorii din toate 
țările lumii pot colabora fruc
tuos, cu bune rezultate. In a-

obți- 
me-

apă- 
este

cest spirit este orientată acti
vitatea oamenilor de știință și 
a tuturor slujitorilor pe tărî- 
mul medicinii din patria noas
tră, activitate căreia statul, gu
vernul țării se străduiesc să-i 
creeze condiții tot mai bune 
de desfășurare. Avem convin
gerea că abordarea în cadrul 
Congresului dumneavoastră a 
temei relațiilor medicale ale 
României cu alte țări — așa 
cum se prevede în ordinea de 
zi a reuniunii — va înlesni mai 
buna cunoaștere și punere în 
lumină a realizărilor și a vo
cației umaniste a medicinii ro
mânești, dornică să conlucreze 
strîns cu școlile medicale de 
pretutindeni în lupta pentru o- 
crotirea sănătății individului și 
a colectivității, pentru împli
nirea înaltelor deziderate de 
bunăstare și fericire, de pro
gres și pace ale popoarelor.

Prin însăși 
cina slujește

natura ei, medi- 
vieții, ocrotirii

casănătății omului, păcii ți, 
atare, ea este profund intere
sată ca popoarele să trăiască 
în pace, ca umanitatea să fie 
apărată de urgiile războiului, 
ca în lume să se instaureze 
relații de înțelegere și colabo
rare între toate națiunile.

Progresul științelor, inclusiv 
al medicinii, este strîns legat 
de dezvoltarea largă a rapor
turilor multilaterale dintre sa- 
vanțil și cercetătorii de pretu
tindeni, intensificarea cooperă
rii dintre toate statele pe baza 
deplinei egalități în drepturi, 
a respectului independenței și 
suveranității fiecărui popor.

Urez succes deplin lucrărilor 
celui de-al XXII-lea Congres 
internațional de istoria medici
nii, exprimîndu-mi convingerea 
că el va reprezenta un moment 
important în dezvoltarea știin
țelor medicale, în întărirea co
laborării internaționale a oame
nilor de știință.

Minerii de la Lupeni — a- 
vînd ca exponenți principali ai 
hărniciei și priceperii în mî- 
nuirea utilajelor moderne la 
frontul marilor abataje meca
nizate pe cei din brigăzile con
duse de Constantin Petre, Va- 
sile Caila, Ioan Popescu, Con
stantin Sirop, Gh. Solomon și 
alții — au încheiat socotelile 
cu sarcinile de plan pe cele 8 
luni încă la data de 26 au
gust. Producția dată peste plan 
de colectivul minei de la în
ceputul anului și pînă la 31 au
gust însumează mai mult de 
32 000 tone cărbune cocsificabil.

De menționat este faptul că 
sporul de producție s-a obținut 
în principal pe seama creșterii 
productivității muncii, ca ur
mare a accentuării gradului de 
mecanizare a operațiilor de tă
iere și încărcare, a extinderii 
susținerii hidraulice. Producti
vitatea muncii obținută pe ex
ploatare în cele opt luni a ur
cat la 1,798 tone/post, reali
zare superioară cu 69 kg căr
bune pe post sarcinii planifi
cate.

pășire a planului de la începu
tul anului de peste 7 000 tone 
cărbune. Merite la obținerea 
succesului au colectivul zonei 
a Il-a cu o producție de 4 000 
tone dată peste plan în cele 
opt luni și colectivul zonei 
IlI-a cu 12 000 de tone.

a

„Fertilitate“ înaltă

la prepararea cărbunelui
r>npă cum nc înștiințează di

rectorul prepa rației Petrila, ing.

Sabin Florea, colectivul acestei 
unități de înnobilare a cărbu
nelui a reușit să îndeplinească 
planul la producția netă pe opt 
luni în schimbul II al zilei de 
31 august, iar planul la pro
ducția de brichete cu 14 zile 
mai devreme. Colectivul pre
paratorilor a dat peste plan 
1 500 tone la producția netă și 
15 000 tone de brichete în pe
rioada trecută din acest an, ca 
urmare a măsurilor luate pen
tru sporirea recuperării în căr
bune, utilizării mai intensive a 
instalațiilor de brichetare. Bu
năoară, indicele de recuperare 
a fost depășit cu 0,8 puncte 
pe cele opt luni, ceea ce re
prezintă 15 000 tone de căr
bune preparat în plus.

Plusuri în munca
metaîurgiștilor

La sfîrșitul lunii august, co
lectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la U.U.M. Pe
troșani raportează depășirea 
planului la principalii indica
tori pe cele opt luni trecute. 
Astfel, la producția marfă pla
nul a fost realizat în propor
ție de 106,99 la sută, iar la 
producția globală în propor
ție de 106,93 la sută. In aceas
tă perioadă numărul utilajelor 
predate beneficiarilor a fost cu 
2,5 la sută mai mare decît cel 
prevăzut, iar cel al pieselor do 
schimb livrate pentru minele 
din întreaga țară cu 14,21 la 
sută.

Luni dimineața au început, în 
Sala mică a Palatului Republi
cii, lucrările celui de-al 
lea Congres internațional 
toria medicinii, organizat 
niunea societăților de
medicale din România, sub aus
piciile Societății internaționale 
de istoria medicinii. La această 
importantă manifestare științi
fică iau parte numeroși dele-

XXII- 
de is- 
de U- 
științe

gați din aproape 40 de țări 
ale lumii, personalități proemi
nente ale istoriei medicinii in
ternaționale, valoroși oameni 
de știință din țara noastră.

In cuvîntul de deschidere 
rostit la ședința festivă, prof, 
dr. docent Valerian Bologa, vi
cepreședinte al Societății inter
naționale de istoria medicinii, 
președintele Comitetului de or-

ganizare a Congresului, după ce 
a făcut o sumară trecere în 
revistă a dezvoltării studiului 
istoriei medicinii și a învăță- 
mîntului de specialitate, a re
levat înalta apreciere de care 
se bucură în țara noastră acti
vitatea desfășurată în acest do
meniu.

Cu viu interes și profundă 
satisfacție, exprimate prin pu

ternice aplauze, a primit în
treaga asistență Mesajul pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, adresat par- 
ticipanților la cel de-al 
lea Congres internațional 
toria medicinii. Mesajul

...și peste 7 000 tone 
abatajele Petrilei

(Continuare 1n pag. a

Tovarășul

a acordat
un interviu
televiziunii
austriece

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit, luni la amiază, un grup 
de ziariști de la televiziunea 
austriacă.

La primire a fost de față 
tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
ziariștilor austrieci un interviu 
referindu-se la unele aspecte 
ale construcției socialismului în 
România și ale politicii externe 
a statului nostru.

(Agerpres)

XXII- 
de is- 
a fost

3-a)

In rîndul colectivelor cu 
cinile de plan pe opt luni 
lizate în mod exemplar și-a în
scris numele și cel al mineri
lor de la Petrila. Planul pe 
perioada respectivă a fost în
deplinit la data de 28 august, 
iar pînă azi dimineață, cînd 
s-a încheiat luna, pe graficul 
cu realizările figurează o de-

din

PLENARA
Comitetului județean

Ieri, 31 august a. c. a avut 
loc la Deva plenara Comitetu
lui județean de partid. Plenara 
a analizat activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid 
și conducerile tehnico-adminis- 
trative ale unităților economice 
din județul Hunedoara pentru 
îndeplinirea indicatorilor de 
plan pe 7 luni din acest an, 
măsurile ce trebuie luate în 
scopul realizării planului și a 
angajamentelor pe acest an, sta
diul pregătirii activității de 
producție și investiții pe anul 
1971.

Au luat parte membrii -și 
membrii supleanți ai Comite
tului județean de partid, se
cretari ai unor comitete de 
partid din marile întreprinderi 
ale județului, cadre de condu
cere din organizațiile de masă 
și obștești, reprezentanți ai u- 
nor ministere, ziariști.

La dezbaterile din cadrul ple
narei au luat cuvîntul tovarășii : 
Cornel Fulga, director general 
al Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului 
Deva, Dumitru Popeanăș, direc-

tor tehnic la Centrala cărbu
nelui Petroșani, Nicolae Ciobo- 
tea, director al întreprinderii 
„Marmura" Simeria, Ștefan Ni- 
colau, șeful Șantierului de con
strucții speciale hidrotehnice 
Petroșani, Râul Costea, director 
la Centrala minereurilor nefe
roase Deva, Adolf Druker, di
rector al uzinei „Victoria" Că- 
lan, Ștefan Almășan, secretar 
al Comitetului județean de 
partid, Lazăr Pop, director al 
întreprinderii miniere Țebea, 
Costache Trotuș, director gene
ral al Centralei industriale Hu
nedoara, Vichente Bălan, prim- 
vicepreședinte al Comitetului e- 

‘xecutiv al Consiliului popular 
județean.

Dezbătînd activitatea desfă
șurată de către comitetul ju
dețean de partid pentru asi
gurarea îndeplinirii sarcinilor 
economice pe anul 1970 și pre
gătirea activității de producție 
și investiții pe 1971, partici- 
panții la plenară au subliniat 
că toate colectivele de muncă 
din întreprinderile, unitățile e- 
conomice și instituțiile județu-

Raliul internajional
;n t'mpnl une' repetiții la piesa .Părinți te- 

i" de Jean Cocleau, sub îndrumarea reputatei regizoare 
Marietta Sadova. ._

In distribuție : Elisabeta Belba, Costin Iliescu, Pușa 
Novăcescu, Mihai Clita, Paulina Codreanu.

Foto : I. LICIU

de partid
lui, îndrumate cu competență 
de către organele și organiza
țiile de partid, au desfășurat 
o activitate rodnică pentru în
făptuirea mărețului program e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. S-a relevat, de ase
menea, că, drept rezultat al 
măsurilor politico-organizatori- 
ce și economice luate, al entu
ziasmului cu care au partici
pat oamenii muncii, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid la înfăptuirea sarcinilor, 
planul de stat pentru perioada 
amintită a fost depășit la toți 
indicatorii : la producția glo- ț 
bală realizările reprezintă 101,8 
la sută, iar la producția marfă 
102,2 la sută. S-au dat econo
miei naționale peste prevede
rile planului aproape 16 000 to
ne oțel, 4 347 tone laminate 
finite, 8 135 tone cocs metalur
gic, 2165 tone semicocs, 1539 
tone fier în minereu marfă, 
2 000 mc cherestea, 1 680 mc 
lemn celuloză și alte produse.

Eforturile depuse de colecti-

i

(Continuare in pag. a 3-a)

în conducerea auto
CONSTANȚA 30 (Agerpres). 

— Prin telefon: Duminică s-a 
desfășurat pe litoralul româ
nesc al Mării Negre, Raliul in
ternațional al eleganței în 
conducerea auto, prima compe
tiție mondială de acest gen, or
ganizată sub egida A.C.R. șl 
a cunoscutei firme Europa 
Turistică — Italia Lichtenstein. 
Concursul a reunit la ștart 32 
de echipaje din Anglia, Austria, 
Cehoslovacia, Franța, R. F. a 
Germaniei, Italia, Polonia, S.U.A. 
și România. Concurenții 
străbătut traseul Mamaia 
Mangalia șl retur, apoi 
participat la probe pentru 
bilirea calităților tehnice
automobilelor, pentru eleganta 
și frumusețea vehiculelor, pentru 
eleganța și frumusețea prezen
tatoarelor.

Juriul internațional a acordat 
marele premiu al Raliului ele
ganței echipajului francez alcă
tuit din soții Danielle și Gerard

au

au 
sta- 
ale

un

a trl-
aur

Durand, care a pilotat 
B.M.W. 1 800.

Au fost de asemenea 
buite cinici medalii de 
„Exaequo" echipajelor Joachim
Schmidt — Mariotte Komgs 
(R. F. a Germaniei), Herman 
Rethoz — Luciana Dinescti 
(R. F. a Germaniei), Laurențm 
Gheorghiu — Maria Cuculicl 
(Dacia 1 300 — România), Izac 
Milan — Gabriela Bertra (Ce
hoslovacia), Norbert și Kathrin 
Kohler (Austria).

Titlul de „Lady Elegant dri
ving" a fost decernat concu
rentei Alexandrina Papană, iar 
titlul de cea mai frumoasă pre
zentatoare concurentei Vero
nica Tănase (România). De 
asemenea, au fost atribuite pre
mii pentru cea mai frumoasă 
mașină sport (Alfa Romeo 1 800), 
pentru cel mai confortabil in
terior auto (Flat 125), pentru 
cea mai frumoasă culoare auto 
(Renault 16), pentru eleganța 
vestimentară etc. (Agerpres)

ORDINEA $1 DISCIPLINA
premise sigure ale înde
plinirii sarcinilor de plan

colectiv pentru
Munca îl înnobilează pe om. 

Ne folosim la începutul rînau- 
rilor noastre de acest adevăr 
unanim recunoscut, pe care so
cietatea socialistă l-a ridicat 
la rangul de principiu desprins 
din învățătura ce îi luminează 
calea spre edificare, pentru a 
defini încă o dată eforturile 
ce se depun neîntrerupt pentru 
dezvoltarea economică a țării 
prin sporirea producției de căr
bune de către colectivele de 
mineri. Apoi, pentru a scoate 
la iveală, prin puterea exem
plului, acele cazuri situate la 
polul opus strădaniilor miilor 
de mineri, cazuri de indisci
plină, de abateri nepermise ce 
nu fac nicidecum cinste celor, 
care le produc, care nesoco
tesc, în esență, o mare înda
torire de onoare — munca — 
care igroră efori de colegilor, 
“forturile întregii societăți de

pe noi trepte 
civilizației.

Minerii uricăneni sînf hotărîfi să înlăture din mijlocul 
lor elementele iresponsabile care frînează efortul 

sporirea producției de cărbune
ridicare a țării 
ale bunăstării și

Luni în șir, colectivul minei 
Uricani s-a zbătut pentru în
deplinirea sarcinilor trasate prin 
planul de stat. Anumite greu
tăți, lipsuri și neajunsuri (asu
pra cărora nu ne vom opri de 
această dată) au determinat 
înregistrarea unor restanțe, mari 
atît la producție cît și la lu
crările de pregătiri. Ele deve
neau cu fiecare decadă, cu fie
care zi, tot mai îngrijorătoare, 
în fața acestei situații multe 
brigăzi de mineri și-au con
centrat eforturile, mobilizîn- 
du-se intens pentru îndeplinirea 
preliminarului, pentru scoate
rea minei din impasul stagnă
rii. Chiar astăzi, la chemarea 
organizației de partid și a con
ducerii exploatării, minerii au 
hotărît să răspundă printr-a 
mare acțiune de conjugare a

strădaniilor lor, a priceperii 
și hărniciei ce-i caracterizează 
dintotdeauna. Ziua de 1 sep
tembrie a fost declarată zi do 
producție lărgită. Bunul renume 
de care 
minerilor 
mină să 
prim pas 
tradiție, minerii fiind 
să ridice continuu 
succeselor, să-și sporească mă
nunchiul de realizări, să în
vingă impedimentele ce le-au 
barat drumul spre îndeplinirea 
planului pînă acum. întrevedem 
la această mină un frumos revi
riment, colectivul ei fiind ho- 
.tărît să se ridice la nivelul
altor colective fruntașe

se bucură 
uricăneni 
anticipăm 
va deveni

majoritatea 
ne deter- 
că acest 
o frumoasă 

capabili 
ștacheta

I. mustața

(C.oritiriuare In gag. a 3-aj j

Articole
dm

import
Incepînd cu ziua de 28 au

gust a.c., s-au pus în vînzare, 
prin unitățile de desfacere 
ale O.C.L., 12 000 metri țesă
turi bumbac imprimate, 3 000 
prosoape plușate, 
taloni și flanele 
30 000 maieuri 
toate din import

4 000 pan- 
plușate și 
bărbătești, 

China.

Filiala Petroșani a Oficiu
lui național de turism orga
nizează excursii cu autocarul 
pe următoarele itinerarii : 
Tîrnovo — Sofia — Nis — 
Belgrad, în perioada 25—28 
noiembrie ,■ Chișinău — O- 
desa în perioada 13—20 no
iembrie.

înscrierile se primesc la 
sediul agenției O.N.T., filiala 
Petroșani.
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SPORT
• Echipele de fotbal și 

inaugurat campionatul cu 
propriu.

de handbal Jiul au 
înfrîngeri pe teren >

i
• „Trofeul Petschowschi“ a poposit la Pe

troșani.
• Trasee și itinerarii turistice.
• Rugbiștii de la Știința au învins ușor pe 

C.S.M. Sibiu.
• Rezultate, clasament, etapa 

vizia A la fotbal.
viitoare în di-



MARȚI 1 SEPTEMBRIE 1970Steag ui roșu

DEBUT CU
13 nu mai greșește ținta,

Și

Dumitru GHEONEA

a 
de

Otto Dembrovschi 
tot timpul ocazia

tărîrii pentru 
pe 10 000 de 
mărit pe un 
următoarele

șutează putcr- 
metri în plasă, 
cu 2—0 dar nu 
Dimpotrivă, se

de victorie,

STÎNGUL

RlIGBl

ian NEAGOE

convins, dimpotrivă • • •

HANDBALoară asigurîndu-și

victoria.

Foto : P. SIMION
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adverse.
consolidează 
studenților, 

realizează o

să-și 
par-

roșu 
Iași

din 
uti- 
Di- 

Mo-

partidei .Jiu] — 
campionatul trecut o 
elogios, sub un mare 
'întrebare, comparind

17—3 pentru 
ia sfîrșit o 
mediocră în 

și-au pus în

lucru o găsim la 
vînătoare „Aușel". 
drumul pină la 

face, din Petroșani, 
3 ore de mers

pentru a doua

la .Jiul și spectato- 
totuși intr-o victo- 
mai ales după ce

U.T.A. înscrie

CLASAM E A T U L
1. U.T.A. i i 0 0 2—0 2
2. Petrolul i i 0 0 3—1 2
3. Dinamo București i i 0 0 2—1 2
4. Farul i i 0 0 2—1 2
5. Steagul roșu i i 0 0 1—0 2
fi. „U" Craiova i i 0 0 1—0 2
7. „U" Cluj i i 0 0 1—0 2
8. Progresul i i 0 0 1—0 2
9. Rapid i 0 0 1 0—1 0

10. F. C. Argeș i 0 0 1 0—1 0
11. C.F.K. Timișoara i 0 0 1 0—1 0
12. C.F.R Cluj i 0 0 1 0—1 0
13. Steaua i 0 0 1 1—2 0
14. Dinamo Bacău î 0 0 1 1—2 0
15. Politehnica i 0 0 1 1—3 0
16. Jiul i 0 0 1 0—2 0

In tradiționalul ei echipa
ment alb, U.T.A. a apărut pe 
stadionul Jiul în aplauzele spec
tatorilor și a părăsit terenul 
în aplauzele acelorași specta
tori. Textiliștii arădani dove
diseră în fața celui mai disci
plinat public din țară (în cam
pionatul trecut) că alcătuiesc o 
c hipă solidă, tehnică, omoge
nă, ce poartă cu mindrie pe 
umeri titlul de campioană a 
țării. Presa de specialitate ne 
anunțase ia vreme că U.T.A. 
se află la un înalt nivel de 
pregătire reclamat de prezența 
ci în „Cupa campionilor euro
peni". Cunoșteam și rezultatele 
ei onorabile înregistrate în me
ciurile 
miera i
>u> ne 
îi vor , 
ba li știi 
me< âuJ 
ușoară, 
bun al 
măsura 
săi, a hotărîrii lor ferme de a 
păși eu dreptul în acest nou 
campionat. Dar, spre regretul 
general, favoriții noștri au de
butat cu o înfrângere pe pro
priul teren. Și 
evoluția lor a 
decît modestă, 
partea cealaltă 
oricine, ci pe i

din avanpre- 
Așa că 
jiuliștii 
pe fot- 
aborda 

victorie 
un joc

amicale 
campionatului, 
făceam iluzii că 
„termina" repede 
arădani, că vor 
seontînd într-o 
Așteptam însă 
echipei petroșănene pe 

> valorii componenților

nu doar atît, 
fost mai puțin 
chiar dacă de 
n-au avut pe 

campionii tării. 
Sigur că asta nu scuză jocul lor 
Im îleit. dezorientat, nu scuză 
inefH'aeit.ateă exasperantă a 
înaintașilor sau breșele din a- 
părare. unde doar Georgescu și 
Georgevici au corespuns. înain
tea partidei, fiecare jucător a 
primit sarcini speciale din par
tea antrenorilor Bălănescu 
Tîhnaciu pe care ei le-au 
norat. Din dorința de a 
gol, s-au avîntat haotic în 
tac, s-au pripit, s-au încurcat 
unii pe alții și astfel vreo opt 
ocazii bune și foarte bune au 
fost irosite cu seninătate. Au
tori : Georgescu, Libardi, Ion 
Constantin, Sandu, Peronescu, 
Naidin. Nu-i mai puțin adevă
rat că apărarea oaspeților, în 
care Lereter și Pojoni au do
minat cu autoritate, iar Gor
nea și-a demonstrat „clasa", a 
fost imbatabilă. La mijlocul te
renului, blondul căpitan al e- 
chipei, Petescu, i-a completat 
bine pe colegii din spate și a 
împins mereu înainte cvartetul 
ofensiv, „aripile" Dumitrescu și 
Sima semănînd nu o dată pa
nică la poarta lui Stan. „Mexi
canul" Domide a jucat inteli
gent pentru echipă, iar

ȘTIUTA

Fotba

dozerul* 
așteptat 
gol și cînd i-a venit n-a ier
tat. Adăugind și vigoarea tînă- 
rului fundaș stingă Broșovschi, 
în fața căruia Peronescu n-a 
cîștigat multe mingi, .și tena
citatea lui Birău, și fantezia lui 
Axente, avem imaginea com
pletă a jocului prestat de 
U.T.A. în fața Jiului. Un joc 
sobru, atletic, tehnic și fante
zist, un joc economicos — îm
pletire a experienței lui Lere
ter, Pojoni, Petescu, cu viva
citatea lui Sima, Broșovschi, 
Dumitrescu. De partea cealal
tă am urmărit o echipă — 
Jiul — dornică 
muncitoare pînă la epuizare, pe 
alocuri cam furioasă (fiind, pro
babil, vorba și de ceva „po
lițe"), dar care nu s-a concen
trat suficient, s-a avîntat în 
dezordine peste adversar, nu 
și-a reglat mai mult tirul in 
fazele de finalizare, și-a scăpat 
cam des de sub supraveghere 
partenerul de întrecere care a 
acționat mai rapid, mai lucid, 
mai dîrz.

In primul minut de joc, 
Georgescu se infiltrează în vi
teză în dispozitivul apărării 
adverse și șutează năpraznjc 
pe lingă poarta lui Gornea. 
Jiul presează și în minutul 8 
Ion Constantin trimite din a- 
propiere mingea în bară. Oas
peții ratează o bună ocazie prin
Sima. Același Sima care în mi-

REZULTATE TEHNICE: Progresul — 
Cluj 1—0; Dinamo București — Dinamo 
2—1; Jiul — U.T.A. 0—2; F. C. Argeș — 
gul roșu 0—1; Petrolul — Politehnica 
C.F.R. Timișoara — „U‘‘ Craiova 
— Steaua 2—1; „U‘‘ Cluj — Rapid

0—1;
1—0.

ETAPA VIITOARE : Dinamo

C.F.K.
Bacău
Stca-
3—1;
Farul

Bacău
CraiovaPetrolul; U.T.A. — Progresul; „V

F, C. Argeș; C.F.K. Cluj — Dinamo București; 
Steagul roșu — Farul; Rapid — Jiul; Steaua —
U“ Cluj; Politehnica — C.F.K. Timișoara.

Trofeul
Petschowschi“

petroșănean
ntrtul
desehizind scorul : 1—0 pentru 
U.T.A. Jiul are superioritate 
în teren dar Sandu și Libardi, 
de cite două ori, Georgescu 
și Naidin îl „ochesc" pe Gor- 
nea și nu plasa porții lui. La 
fel. Dembrovschi șutează în 
brațele lui Stan și Broșovschi 
in bară. Ion Constantin acuză 
o întindere și în minutul 30 
cedează locul lui Cotormani. 
Cu o altă mare ocazie irosită 
de Georgescu, în min. 40, cînd 
îți face culoar dar trimite puter
nic pe lingă bară, se termină 
prima repriză.

In continuare Jiul obține 5 
cornere (raport final 11—5), Li
bardi și Naidin sint aproape 
de egalate dar... și mai aproape 
este Peronescu în 
cînd șutează de la 
Gornea, mingea îl 
portarul arădean 
corner. Și peste numai 
nut, cei care înscriu 
oaspeții. Dembrovschi 
un cui în coastele 
Jiului, de cele mai 
nemarcat, primește

57 
de 
pe 
în 

mi- 
tot
ca

minutul 
6 metri 
lovește 

iese 
un 

sint 
stă

apărării 
multe ori 
o minge, 

face cîțiva pași, Stan iese să-i 
micșoreze unghiul dar punche- 
rul textiliștilor 
nic de la 20 
U.T.A. conduce 
se mulțumește.
dezlănțuie. In minutul 59 Du
mitrescu șutează în bară. Mai 
notăm trei cornere consecuti-

ve ale oaspeților, două schim
bări (Șchiopu pe Dembrovschi 
și Achim pe Remus Popa), alte 
două cornere ale Jiului, un 
„contact" al lui Sandu cu Pe
tescu, cîteva aruncări ale min
gii în tribună executate de 
Broșovschi și fluierul final al 
arbitrului bucureștean C. Băr- 
bulescu care consemnează vic
toria formației U.T.A. cu sco
rul de 2—0. U.T.A. a cîștigat 
pe merit, chiar și cu 2—0, pen
tru jocul ei, în ansamblu, mai 
bun, — valoros suport moral 
pentru meciul cu Feijenoor^ul. 
Jiul a pierdut, deși, poate, prea 
sever, pentru că nu știe să dea 
goluri. Infrîngerea nu trebuie 
să conducă însă Ia derută și 
neîncredere, ci la o analiză te
meinică, obiectivă, a potențelor 
jucătorilor, la o mobilizare mai 
chibzuită în partidele viitoare, 
la păstrarea calmului și a ho- 

mai bine. Aproa- 
spectatori au ur- 
timp foarte bun 
echipe : JIUL t

Stan — Georgescu, Georgevici, 
Stoker, Popescu — Remus Po
pa (Achim). Sandu — Perones- 
cu, Ion Constantin (Cotormahi), 
Libardi, Naidin. U.T.A. : Gor- 
nea — Birău, Lercter, Pojoiji, 
Broșovschi — Petescu, Domide 
— Sima, Axente, Dembrovschi 
(Șchiopu), Dumitrescu.

După publicul din o- 
rașul Craiova, care a 
cîștigat prima ediție a 
„Trofeului Petschow- 
schi", a fost rîndul spec
tatorilor petroșăneni să 
intre în posesia simbo
lului sportivității din 
tribune. Faptul s-a co<n- 
sumat duminică înaintea 
partidei Jiu] — U.T.A. 
Tovarășul Marius Po
pescu, șeful secției fot
bal a ziarului „Sportul", 
a înmînat frumosul .și 
invidiatul „Trofeu Pet- 
sehowschi" profesorului 
Dorel Vladislav, preșe
dintele C.M.E.FJS. Pe
troșani, însoțit de cîte
va cuvinte de apreciere 
a sportivității publicu
lui petroșănean care a 
obținut cele mai bune 
note acordate de croni
carii ziarului „Sportul", 
inițiatorul trofeului. Es
te o mîndrie pentru iu
bitorii fotbalului petro
șănean de a se afla în 
posesia trofeului ce răs
plătește pe cei mai o- 
ne.ști și obiectivi specta
tori chiar și atunci cînd 
echipa lor nu dă satis
facție deplină. Am vrea 
să adăugăm însă că du
minică unii spectatori 
petroșăneni au infirmat

cinstea ce li s-a acordat 
prin „Trofeul Petschow- 
schi" fiind tot timpul 
nemulțumiți față de ad
versarii Jiului, față de 
arbitraj, chiar față de 
echipa favorită pentru 
că nu a obținut victo
ria. Am vrea să credem 
că au fost doar cîteva 
cazuri izolate, că publi
cul petroșănean va ră- 
mîne credincios legilor 
obiective ale fotbalului, 
că va ști să-și primească 
cum se cuvine oaspeții, 
va ști să depășească 
prin calm și luciditate 
momentele cînd cehi na 
Jiul nu-i satisface in
tegral speranțele. De 
altminteri. câștigătorii 
celei de a doua ediții a 
trofeului ce poartă nu
mele fostului idol al a- 
rădanilor — Pelschow- 
schi — au aplaudat cu 
căldură victoria jucăto
rilor de la U.T.A. în 
meciul cu Jiul. Să fie 
un semn al dorinței pu
blicului petroșănean de 
a păstra cit mai mult 
timp acest simbol 
climatului sportiv 
tribune ? Bine-ar f

După victoria in deplasare 
obținută in prima etapă a cam
pionatului diviziei A de rugbi 
în fața echipei Rapid Bucu
rești, Știința Petroșani a pri
mit duminică, pe terenul din 
Lonea, replica modestei formații 
C.S.M. Sibiu de care a dispus 
comod eu 17—3. Scorul putea 
fi mult mai mare dacă studen
ții se angajau într-un meci di
namic, dacă nu uzau de dan
telării gratuite care au frînat 
cursivitatea jocului, i-au redus 
din spectaculozitate și eficien
ță (in puncte). Oaspeții s-au a- 
pârat timp de 80 de minute 
și au înscris o singură dală, 
prin Țopa, care a transformat 
o lovitură de pedeapsă. Ei au 
cedat însă de mai multe ori 
la atacurile în trombă ale gaz
delor, care au înscris puncte 
spectaculoase.

In prima repriză, Crăciunescu 
deschide scorul printr-o încer
care netransformată de Mari
nescu. Același Crăciunescu ra
tează două lovituri de pedeap
să iar Roșea greșește la 19 
metri de buturile

Repriza secundă 
victoria clară a 
După ce Lomotă 
încercare și sibianul Țopa re
duce din handicap, este rîndul 
lui lacoh să-și pună semnătura 
pe 11 puncte consecutive : o 
transformare, o lovitură de pi
cior căzută ți două lovituri de 
pedeapsă .

Cu scorul de 
Știința Petroșani 
partidă de rugbi 
care gazdele nu 
valoare toate cunoștințele lor 
tactice de care dispun, iar oas
peții au dovedit că alcătuiesc 
o echipă modestă. Am remar
cat jocul bun prestat de Lo
motă. Taeob și Marinescu de la 
Știința, de Țopa și Oancea de 
la C.S.M. Sibiu. A arbitrat 
foarte bine A. Găgeatu 
București. Petroșănenii au 
lizat următoarea formație : 
nu, Orteleca». Stănculescu, 
roe, Talpă (Graur), Moromete, 
Rusu, Lomotă, lacob, Bărgău- j 
naș, Crăciunescu (Domnișau^ 
Roșea, Truță, Humeniuc, Mari
nescu.

G DUMITRU
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gazdă mereu ospitalieră
Dacă vrem să găsim liniș

te desăvîrșită la slirșitul săp- 
tămînii de 
cabana de 
Cu pasul, 
cabană se 
în circa 3 ore de mers și 
este de o lrumusețe aparte, 

siguranță însă că nimeni 
va pleca din Petroșani pe 
deoarece se poate mer

eu autobuzul pînă la sta- 
„Liceul Petrila". De acolo, 

drumul carosabil o ia la stin
gă pînă la cabana „Lunca 
Florii" și, mai departe, pe 
valea piriului „Aușel". Nu e- 
xistă perspectivă. Se merge 
doar printr-o vale îngustă, 
îmbrățișată de pereții oblici ai 
munților, în care răbufnește 
la intervale de timp puterea 
dinamitei. Roca dură este 
trezită din somnu-i milenar 
pentru a da cale liberă dru
mului forestier ce înaintează 
cu fiecare zi spre inima pă
durii. Locurile sînt frumoase, 
au farmecul lor pe care ți-1 
oferă cu generozitate, fȘcîn- 
du-te să uiți de timp. Un

zgomot puternic de apă pro
dus de cascada de la minilii- 
drocentrala de pe pîrîu îți 
dă de veste că punctul ter
minus — cabana — e aproa
pe. Printre brazii drepți 
luminarea i se vede de 
distanță căciula de șindrilă 
croită în urmă cu 36 de ani.

Gazda, Solica Cîmpeanu, o 
femeie simpatică și amabilă, 
îți oferă toate serviciile, 
puține cabane te bucuri 
atita ospitalitate ca 
„Aușel". Camerele cu 2, 
4 paturi, ca și dormitorul co
mun strălucesc de curățenie, 
de ordine și bun gust. Aici 
te poți bucura de liniște de
plină, de apă limpede și 
rece, de soare, de bineface- 

o 
dor- 
ima- 
după
par-

rile acrului curat. După 
noapte sau mai multe 
mite între cearceafurile 
culate de la „Aușel", 
o cură de aer, te simți 
că mai puternic, mai sănătos, 
mai odihnit.

Rezultatele concursului 
Pronosport nr.

1. Jiul — U.T.A.
2. F. C. Argeș —

Steagul
3. Petrolul — 1’oli.
4. C.F.R. Timișoara

,U“ Craiova
5. Farul — Steaua 

„U" Cluj — Rapid 
Ș. N. Oltenița —

Ceahlăul
Știința Bacău—Poiana 
Metrom —

Progresul Br.
Vagonul — Crișul 
Gloria Bistrița —

Olimpia Satu Mare
Metalurgistul —

C.F.R. Arad 
Electroputere —
Politehnica Timișoara

Cronica 
Cluj din 
scrisesem 
semn de 
evoluția foarte bună a elevelor 
profesorului Eugen Bartha în 
acel 
orice 
rile" 
seră, 
ni rea 
de-a 
cu 
Jiul. D.ar cită diferență 
meciul acela din 19 
acesta din 
pică s-au aflat față în față ace
leași jucătoare, mai puțin Soos 
de la „U“ Cluj , și Mureșan de 
la Jiul, (transferată la „U“ Ti
mișoara). Diferența de valoare 
și mai ales de pregătire s-a 
văzut de la primul schimb de 
mingi după ce Bearz a înscris 
două goluri consecutive pentru 
echipa sa, oaspetele conducînd 
cu 2—0. Pînă în finalul pri
mei reprize s-au înscris goluri 
de o parte și de alta, clujen
cele avînd în permanență a- 
vantaj de 1—2 goluri. Dacă a- 
vem în vedere că oaspetele au 
înscris toate cele 6 goluri ale 
primei reprize numai din ac
țiuni — personale și colective 
— iar gazdele au marcat, din 
cele 6 goluri egalizatoare, 4 din 
lovituri de la 7 metri, ne pu
tem da seama de jocul mai a- 
tent, mai gîndit, mai rapid aJ 
clujencelor, dar și de faptul că 
ele au jucat foarte organizat

meci cu evoluția lor sub 
critică din jocul cu „Zo- 
Bistrița, pe care-1 pierdu
tei acasă, cu 11—8. Intîl- 
eu clujencele captivase, 
dreptul, și se terminase 

un valoros 13—8 pentru 
D.ar cită diferență intre 

aprilie și 
30 august !... Dumi-

nu s-a pro- 
dat la iveală 
de pregătire 
fizică, circu- 
lentă a ba- 

m apă- 
atac —

Maier a luat conducerea cu 
7—1> pentru echipa s.i. Dar vic
toria localnicelor 
dus. Jiulistele au 
rhultiple carențe 
— slaba condiție 
lația defectuoasă,
Ionului, dezorientarea 
rare, ineficacitatea în 
și, în vreme ce studentele au 
înscris 6 goluri, favoritele noas
tre au mai marcat He două ori 
(o dată din lovituro de la 7 
metri). La scorul de 9—7 pen
tru oaspete, jocul prea în forță 
și nervos al acestora le-a a- 
tras în același timp două eli
minări — prilej pentru Jiul să 
echilibreze și chiar să răstoarne 
în favoarea sa rezultatul. Dar 
n-a știut să profite de superio
ritatea numerică. Dimpotrivă 
(lucru paradoxal), gazdele s-au 
lăsat dominate, au comis fault 
și au primit gol din lovitură 
de la 7 metri. La un moment

dat clujencele au început 
ironizeze, pur și simplu, 
tenerele de întrecere, printr-un 
joc rapid, simplu, gîndit și tot
odată eficient. Să notăm golul 
de o rară frumusețe marcat 
de valoroasa Rodica Vidu-Flo- 
roianu (prin surprindere, cu 
spatele la poarta jiulistelor).

Să considerăm că profesorul 
Eugen Bartha care aprecia îna
intea meciului că echipa sa este 
bine pusă la punct și-a notat 
toate carențele semnalate în 
timpul jocului de duminică. Să 
avem încredere în talentatele 
noastre jucătoare. Ele pot și 
știu mâi mult decît ne-au ară
tat în compania universitarelor 
clujence, *.re alcătuiesc o e- 
ehipă mai bună, mai matură. 
A fost doar primul mșci și nu 
trebuie să constituie un motiv 
de totală nemulțumire, cit mai 
ales un semnal de alarmă pen
tru șlefuirea echipei, pentru 
omogenizarea ei, încadrată cu 
cîteva jucătoare tinere, talen
tate. Tată și autoarele goluri
lor : Bearz 6, Vidu-Floroianu 5 
(1 din 7 metri), Cociș pentru 
„U“ Cluj și Costea 5 (4 din 7 
metri), Nemeș (din 7 metri), 
Barabaș, Maier, Bodnar pentru 
Jiul. Profesorul Gheorghe Cîl- 
niceanu din Tg. Jiu a arbitrat 
cu mici greșeli dar deciziile lui 
nu iu influențat rezultatul fi
nal.

2

TORINO 31 (Agerpres). — In 
cadrul Universiadei de la To
rino echipa de polo pe apă a 
României a învins cu scorul de 
8—6 (1—0, 3—1, 2—2, 2—3) e- 
cnipa Angliei. La baschet, e- 
chipa feminină a Cubei a în
trecut cu 53—48 echipa Româ
niei. Echipa masculină a Ceho
slovaciei a învins cu 62—61 
(33—29) echipa României. In 
turneul de tenis, Bartoni (Ita
lia) a cîștigat cu 6—2, 4—6, 
6—2 in fața lui Sântei (Româ
nia). La dublu masculin Sântei, 
Mureșan au învins cu 6—3, 
3—f>, 6—3 pe Hutka, Pisecki 
(Cehoslovacia);

G. DINU
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PREMISE SIGURE âll

(Urmare din

relații 
afirmă 

opri 
el

bazin, să urmeze 
progres continuu.

Din multitudinea de 
ce le presupune și le 
acest progres, ne vom
asupra uneia fără de care 
nu poate fi conceput. Este vorba 
de disciplina în mugea. Se știe 
că progresul societății, în an
samblu, aduce după sine orga
nizarea economiei pe baze noi 
șj, prin aceasta, o considera
bila creștere și dezvoltare a 
mijloacelor de producție. Im
plicit, trebuie să sporească or
dinea și disciplina. Aceas
tă relație este în general înde
plinită, în jurul nostru exis
tând nenumărate exemple Cînd 
oamenii muncii apără cu străș
nicie avutul obștesc, se îngri
jesc tot mai mult de păstrarea 
mijloacelor de producție. O 
realitate a vieții o găsim (a- 
minlită chiar în unele lucrări 
de specialitate privind etica 
muncii) ilustrată și de adînca 
înțelepciune populară într-o 
formă ce nu e lipsită de inte
res, în zicala : „Cine are rîn- 
duîală cruță multă osteneală". 
Or, să recunoaștem, în cadrul 
colectivului minei Uricani (ca 
și la alte exploatări miniere) 
•pe lingă qreutățile obiective, 
osteneala la locul de muncă a 
fost de foarte multe ori sporită 
din cauza lipsei de ordine, î 
indisciplinei, a nerespectării dt' 
către unii salariați a indicații
lor nrimite din partea condu
cerii tehnice, a lipsurilor în a- 
pro vizionarea tehn'co-materială 
și altele. Această lipsă de or
dine nu este, la origine, pro
prie omului muncitor care tn 
gospodăria iui își îngrijește șl 
apără cu strictele avutul. 
Apare deci ca un anacronism 
cazul cind același bun și ordo
nat gospodar, aflîndu-se de a- 
eeastă dată în subteran și nu 
In propria-i casă, se pretează 
ia acte de nesocotință deterir- 
rind utilaje, provocînd întreru
peri în procesul de producție 
1» relațiile muncii în subteran 
«ceste -acte devin și mai grave 
prin aceea că pun în primejdie 
însăși viata minerilor, creind 
premise pentru accidentări.

1b seara zilei de 19 august, 
4a. urina Uricani, intrarea perso
nalului prin putui nr. 4 a de
curs în dezordine. După pla
carea trenului de personae

șeii săvîrșite (întîrzierea la 
serviciu) iar apoi a celei de a 
doua greșeli (provocarea dezot- 
dinei la îmbarcarea în trenul 
de persoane), acești întîrziați, 
au început să-și exprime, vio
lent, o neînțeleasă nemulțumire. 
Cei mai recalcitranți nu su 
intîrziat să găsească anumite 
modalități pentru'a se răzbuna, 
chipurile, pe mecanicul de ser
viciu al trenului de persoane. 
Cine erau recalcitranții ? Dumi
tru Vîlceieanu, Aurică Tulpea, 
Alexandru Grămadă, Ilie Bratu, 
Eugen Covan, Ilie Dinea, loan 
Pițurcă și alții, muncitori de 
la locurile de muncă situate în 
blocul II nord, adică tocmai de 
acolo unde sarcinile de plan 
nu se îndeplineau în cea mai 
mare parte. Mergînd pe jos 
spre locul de muncă, acești 
exponenți ai indisciplinei au 
continuat seria abaterilor de la 
ordinea exemplară ce trebuie 
să domnească în subteran, 
blocînd linia de c.f.i. cu lemne, 
tuburi, bandaje, răsturnînd 
ușile de aeraj pe linie, bătînd 
crampoane la îmbinarea șinelor.. 
Doar atenția mecanicului a 
evitat producerea unui accident 
dintre cele mai nedorite.

Faptele sînt, evident, grave. 
Autorii lor, depistați imediat 
cu sprijinul a numeroși munci
tori cu un înalt simt al răs
punderii sînt pasibili de pedepr 
sele prevăzute de Codul penal 
care reglementează sancționa
rea severă a încălcărilor lefi
lor șî regulamentelor în 
goare. Pedeapsa în cazul
trunerii. degradării instalațiilor 
industriale, a mașinilor, căilor 
de comunicație ori a altor bu
nuri este una dintre cele mal 
severe (15—20 ani închisoare). 
Socotim că măsurile ce se vor 
lua împotriva acestor elemente 
recalcitrante 
prevenind în 
lor.

Numeroase 
disciplina muncii au fost s?-’ 
virșite de unii salariați a căror 
comportare nu se încadrează 
în normele eticii muncii pro
movate de societatea socialistă. 
Intre acestea se înscrie acci
dentarea vagonetarului Simon

vt-
dis-

vor fi exemplare, 
viitor repetarea

alte abateri de la

tarul transporta lemn pentru 
susținerea abatajului, i-a pro
iectat reflectorul în ochi și 1-3 
îmbrâncii. Victima a căzut pe 
transportor, alegîndu-se cu 
grave leziuni corporale (frac
tură de coloană). Este gravă și 
abaterea săvîrșită de maistrul 
Constantin Buțică și Ionel Tu- 
dosciuc, măsurător de gaze, 
care au fost găsiți dormind în 
mină. Consecințele acestei aba
teri (în cazul unei decuplări ne
prevăzute a stației de ventila
toare) ar fi fost aceea a aslixi- 
erii lor ca urmare a 
rilor de gaze.

împotriva acestor 
care nu cadrează cu 
generale ale colectivului de la 
Uricani s-au luat și urmează 
să se aplice, în continuare, se- 

de sancționare. 
Minerii de aici sînt hotăriți sS 
înregistreze, zi de zi, tot 
multe succese în munca 
Or, această hotărire nu 
fi împlinită atîta timp cît unele 
elemente certate cu disciplina, 
iresponsabile, produc perturba- 
tii în procesul de producție. 
De hotărîrea mineriloT de a-i 
înlătura pe acești iresponsabili 
din rindurile lor ne-am con
vins, încă o dată, recent, cînd 
în holul sediului administrativ 
al minei au fost prelucrate ca
zurile de indisciplină și dezor
dine, ele fiind unanim înfierate 
de opinia publică.

Aceste abateri, după cum 
am amintit, se situează la 
polul opus strădaniilor depuse 
de mineri, de întreaga masă de 
oameni ai muncii din țara noas
tră, aflată pe calea unui neîn
trerupt progres. Ceea ce-i ca
racterizează pe mineri este, în 
ansamblu, pasiunea inepuiz.ibilă 
de a munci, devotamentul față 
de îndeplinirea sarcinilor ce 
decurg din programul elaborat 
de partid penlru edificarea so
cialistă a țării, pentru ridicarea 

ale

vere măsuri

acumulă-

abateri 
eforturile

niai. 
lor. 

poate

acesteia pe noi trepte 
bunăstării și civilizației.

Devotament dovedit cu pri
sosință prin hotărîrea minerilor 
uricăneni de a crea din fiecare 
zi, o zi de producție lărgită 
astfel ca luna septembrie să fie 
luna scoaterii minei din impas.

Cu profilaxia
în... buzunar

tovarăși 
mariota 

fata

în una din diminețile trecute, 
în pirul orei 10,30, 
Sa Ivi n a Lascău a fost 
unei scene neplăcute: In 
complexului comercial dm car
tierul Aeroport se vindea în
ghețată la pahar. Vînzătoare’i 
care în prealabil servise cu în- 
«jhelaiă două tinere (probabil 
cunoștințe) le-a rugat să stea 
lingă dînsa... Cind tinerele au 
terminat înghețata, aceasta Ie-a 
cerul lingurițele :

- Nu vă supărati 
vreți să-mi restituit! 
fele? Știti, vin multi copii aid 
Ia înghețată și nu-mi ajung...

După ce tinerele au înapoi rt 
lingurițele, vînzătoarea le-a in
trodus imediat în punga cu lin
gurițe nefolosite, fără măcar să 
îe fi spălat sau șters!

Ne afiliem indignării tovară
șei .care ne-a sesizat, dînsa 

mamă și care printre al- 
ne-a spus :
Am și eu un copil și sîn- 
să fiu, de-acum mi-e frică 
mai iau această înghețată

fetelor, 
linguri-

ceră 
să-i 
la pahar pe care o preferă în 
ultimul, timp...

Intr-adevăr, unde e atunci 
așa-zisa profilaxie pentru care 
se depun eforturi ? Sau cei care 
răspund de acest resort nu cu
nosc această noțiune?!

Pentru că, atunci ar aprovi
ziona cu tot atîtea lingurițe p 
barele de înghețată.

Dar piuă la această rezolvare, 
credem că e mai bine ca ama
torii de înghețată să aibă lin
gurița lor... portativă. Oricum, 
atunci sîntem cu profilaxia in... 
buzunar!

GHINIONISTUL
In urma unor acte de Ul

traj la bunele moravuri, E- 
meric Pali din Vulcan a fost 
condamnat la un an și opt 
luni închisoare. Inceț-cînd să 
scape de la exercitarea man
datului a părăsit Valea Jiu
lui angajindu-se la o între
prindere din Hațeg. Iară 
să-și îndeplinească formele 
de schimbare a domiciliului. 
In plus, nu purta asupra lui

niciodată actele de identitate.
Intr-una din zile, după ce 

s-a cinstit cu citevp romuri, 
a devenit curios asupra celor 
ce se petrec în Vale. La Bă
nit,a a oprit să-și facă pli
nul. Identificat, individul a ră
mas surprins cînd i s-a spus 
că nu se mai poate întoarce 
în Hațeg decît după un an 
și opt luni. Ghinionul lui...

PRILEJ
ne

utrii 
plă-

Născute dintr-o firească 
cesitate care impunea de 
multă vreme organizarea 
cută și distractivă a vacanței
de vară, cluburile elevilor s-au 
autodesființat, inexplicabil, in 
chiar momentul înființării lor. 
Aceasta, poate, din cauza unei 
eronate orientări la stabilirea 
profilului lor, sau, poate, din 
cauza unor impedimente pe care 
atît organizatorii cît și cei 
care urmau să devină membri 
ai cluburilor — elevii — nu 
le-au putut învinge. ,

Orașul Vulcan numără sute 
de elevi. în . cadrul acțiunilor 
pe care organizațiile U.T.C. de 
aici și-au propus să le ini
țieze cu sprijinul cadrelor di
dactice, pentru ca aceste sute 
de elevi să petreacă o vacan
tă frumoasă, se înscrie și în
ființarea pe lîngă liceul din 
localitate a unui asemenea 
club. S-a întrunit o comisie, a 
fost stabilit chiar un program, 
din lecturarea căruia aflăm as
tăzi ce și-au propus să între
prindă organizatorii prin a- 
ceastă acțiune. Ne-a surprins 
faptul că din noianul de po- 
s:b!1'tăti ' recreafve au fost 
alese doar tenisul de masă,

Plenara Comitetului județean de partid
(Urmare din pag 1)

vele de muncă din unitățile e- 
conomice pentru organizarea 
mai bună a activității de pro
ducție, s-au reflectat în crește
rea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor materia
le, în sporirea continuă a e- 
ficienței economice și realiza
rea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă. Rezultatele 
obținute — au subliniat unii 
dintre vorbitori — demonstrea
ză competența organizațiilor de 
partid, sindicat și U.T.C., a con
siliilor de administrație, a co
mitetelor de direcție, în condu
cerea și organizarea activității 
economice, in mobilizarea co-

fUtmare din

de ministrul 
Enăchescu.
continuare,

i

I
» ■
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sănătății,
1

cir.citit 
Dan

In
Moga, președintele 
■de Științe Medicale, salutînd pe 
congresi.ști, a menționat că is
toriografia medicală româneas
că se numără printre acele ra- 
rnuri ale medicinii care au a- 
vut de timpuriu răsunet și re
cunoaștere mondială, și care au 
dat personalități intej-naționațe 
de prim rang.

Congresul a fost, de aseme
nea, salutat de prof. dr. Roman 
Moldovan, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe Sociale și 
Politice, prof. Ioan Borca, vi
cepreședinte al Consiliului 
Popular al municipiului Bucu
rești, și prof. dr. Valerian Po
pescu, președintele Uniunii so
cietăților de științe medicale.

In numele congresiștilor, prțjf. 
Maurice Bariety, președintele 
Societății internaționale de is
toria medicinii a mulțumit pen
tru căldurosul mesaj adresat 
Congresului de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și satis
facția pentru primirea deosebită 
rezervată congresiștilor — în 
spiritul tradiționalei ospitalități 
românești — și condițiile exce
lente create desfășurării lucră
rilor.

A avut loc apoi înmînarfea 
Premiului „Esculap de aur" în 
semn de înaltă prețuire a ac
tivității științifice în acest dp- 
meniu, prof. Erna Lesky, de jia 
Universitatea din Viena.

Prof. Fr. A. Sondervorst, vi
cepreședinte al Societății a pre
zentat raportul „50 de ani de 
La primul Congres internațio
nal de istoria medicinii".

Timp de cinci zile, la Bucu
rești și Constanța, participants 
vor dezbate pe secții probleme 
privind istoria deontologiei me- 

a 
me- 
alte 

în

acad. Aurel
Academici

Comerțul și computerele

dicale, valoarea științifică 
folclorului medical, relații 
dicale între România și 
țări, medicina provincială 
Imperiul Roman și altele.

(Agcrpres)

DE MEDITATE
șahul și... reuniunile 
șeșt

de 
de

atractive, 
similare 
cluburi 
Valea

fate a cluburilor ca forme 
sebit de utile și moderne 
activitate. Cu puțină inventivi
tate, cu mai multă pasiune 
•cu iot atîta sprijin 
cadrelor didactice, 
elevilor pot deveni 
vie, către care^să 
cu încredere sutele, 
elevi 
temă 
rilor 
lejul 
la viitoarea vacanță...

deo- 
de

si 
din partea 

cluburile 
realitate 
îndrepte 

miile de 
lată o

o
se

ai municipiului.
pe marginea căreia facto- 
în cauză li se oferă pri- 
unor adinei meditații pînă

I. M.

tovâră-
Aflînd însă aceasta, nu 

ne-au mai surprins rezultatele : 
cjubul nu a trăit nici o zi de 
activitate. Peste greutățile în
ceputului s-au adăugat repede 
impedimentele amintite, care 
au învins definitiv pasiunea 
organizatorilor. în clădirea li
ceului a poposit o echipă de 
zugravi cu pompe și bidinele, 
elevii s-au retras tot mai mult, 
cedînd bucuroși spațiul 
școală, coridoarele, sălile
clasă, inclusiv sala clubului, în 
schimbul altora mai 
recreative. în situații 
s-au xflat și celelalte 
cu același profil din 
Jiului.

Faptele s-au consumat. Zu
gravii și-au terminat lucrările, 
au părăsit teritoriile ocupate, 
dar a doua vacantă nu mai ur
mează. Desigur, în lipsa clu
bului, cadrele didactice au cău
tat să asigure totuși o anumită 
orientare în programul de vară 
al elevilor, îndrumîndu-i spre 
activități recreative și folosi
toare. Dar, dacă elevii au reu
șit singuri să-și petreacă în 
rrvrl util vacanta, acest lucru 
nu anulează ideea de necesi-

Tehnologia înnobilării
gravitaționale

/ii

Pe pajiște spre Paring
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Metoda gravitațională de 
înnobilare a minereurilor me
talice a căpătat o fundamen- 
tare teoretică. L. Podkosov, 
om de știință din Moscova, 
a formulat o ipoteză care 
permite studierea mecanismu
lui procesului gravitațional la 
separarea mineralelor, după 
greutatea lor specifică.

Geologii sovietici consideră 
că aceasta va contribui la 
perfecționarea tehnologiei de 
prelucrare a celei mai mart 
părți de minerale utile. Du
pă părerea lui Podkosov, se
pararea mineralelor are loc 
in procesul apariției și dis
trugerii virtejurilor turbulen
te care poartă particule de 
minereu. Această concluzie a 
permis dirijarea procesului 
tehnologic, creind condiții hi- 
drodinamice de 
dinainte fixate.

Bazindu-se pe 
lui Podkosov, la 
dere de înnobilare din Ka- 
zahstanul de nord a fost rea
lizată schema tehnologică de 
înnobilare gravitațională a 
minereurilor de fier. Grație 
ei nu mai este nevoie de se
pararea magnetică care costă 
scump. Tehnologia a fost re
comandată și pentru nisipu
rile cu granule fine de ti- 
tan-zirconiu din Kazahstanul 
central. In trecut, la înnobi
larea lor se recurgea numai 
la flotare, proces complicat și 
de lungă durată.

gravitație,

concluziile
o intreprin-

lecțivelor de salariați la înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
ee 4e stau în față.

S-a apreciat însă că, față de 
posibilități, de condițiile tehni- 
cortnateriale existente, în unele 
unități cum sînt L M. "febea, 
exploatările miniere Uricani, 
Loțea, Vulcan, C.M.R. Deva și 
întreprinderea „Marmura" Si
mbria rezultatele obținute nu se 
ridică la nivelul cerințelor. A- 
eeasta denotă deficiențele ma
nifestate în aprovizionarea ca 
materii prime și materiale, în
treținerea agregatelor și insta
lațiilor, respectarea ordinei și 
disciplinei, în folosirea integra
lă a fondului de timp.

Participanții la plenară au 
relevat și faptul că în dome
niul investițiilor, pe lingă rea
lizările bune obținute (planul 
anual a fost realizat în propor
ție de 60,5 la sută), s-au înre
gistrat și unele rămineri în 
urmă, mai cu scamă la între
prinderea de explorări miniere 
Deva, uzina „Victoria" Că- 
lan, fabrica „Vidra" Orăștie, 
U.M.M.R. Simeria, Consiliul 
popular județean, rămineri în 
urmă cauzate de neasigurarea 
condițiilor de .finanțare .și exe
cuție, de unele carențe exis
tente în organizarea activității 
de construcții-montaj, de lipsa 
unor materiale, utilaje -și forță 
de muncă.

Pentru înlăturarea neajunsu
rilor semnalate, asigurarea u- 
ndr condiții optime realizării 
sarcinilor economice aferente 
acsstui an și în vederea pre
gătirii activității pe anul 1971, 
plenara a adoptat un plan c’e

măsuri care prevede printre 
altele : asigurarea unei mai 
bune aprovizionări tehnico-ma- 
teriale a locurilor de muncă 
la exploatările miniere din Va
lea Jiului și dotarea aoestora 
cu tat utilajul prevăzut în plan 
pe 1970; organizarea unei apro
vizionări corespunzătoare a a- 
gregatelor C.SJEI. cu 
prime corespunzătoare; 
rarea. forței de .muucă și 
atelajelor necesare la ~ 
Deva, refacerea drumurilor fo
restiere calamitate; folosirea la 
întreaga capacitate a parcului 
auto, elaborarea unor grafice 
de recuperare a rămînerilor în 
urmă la 
unde nu 
de plan.
semene»,
■firea activității de producție și 
de investiții pe anul 1971, pre
cum și unele sarcini ce revin 
în această perioadă organelor 
și organizațiilor de partid, sin
dicat și U.T.’C.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
loachim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid 
care, pe lingă prețioasele in
dicații date în scopul realiză
rii sarcinilor economice de că
tre fiecare unitate, a subliniat 
necesitatea ca organele și or
ganizațiile de partid să desfă
șoare o intensă muncă poli
tică și educativă pentru antre
narea tuturor comuniștilor și 
celorlalți oameni ai muncii la 
înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor puse in fia ța coiectivetar 
de către partid.

materii 
asigu- 

a 
C.I.L.

toate întreprinderile 
s-au ivalizat sarcinile 
Planul prevede, de a- 
măsuri pentru pregă-

La Los. Angeles, la maga
zinul alimentar universal cu 
autoservire al Urmei „Food 
Fair', gospodinele, în mo
mentul în care ajung la ie
șire, întîinesc computere în 
locul obișnuitelor aparate 
pentru calcularea prețului 
cumpărăturilor făcute de ele. 
In timp ce se fac calculele 
cuvenite, la mulți kilometri 
de magazin un calculator e- 
leclronic central ține în per
manență evidența cutiilor cu 
supă conservată și bucăților 
de săpun ce părăsesc maga
zinul și înregiștrea/ă sumele 
achitate de cumpărători.

Sistemul, denumit „Marke- 
tron", a lost rea’hnal de firma 
„I u v.e n t ory Management 
Systems" și este considerat 
ca fiind primul „centru'’ au
tomat de deservire de acest 
gen instalat intr-un magazin 
alimentar. în cursul celor șa
se luni de Încercări, ,,Mwhe- 
tronul" și-a demonstrat a- 
xantaielc iteind ovei nice atrt 
pentru cumpărător, cît și pen
tru magazin.

Pentru cumpărător, avan- 
tnful constă in aceea că, gra- 

..Morketronului", el Plă- 
întotdeauna prețw1 e-

(ie 
leșie 
saci pentru cumpărătura lă- 
culă. Aceasta datorită /ripsu
lui că, ta achitarea cumpă
răturilor, funcțm-narul maga- 
zmrlui introduce în mașină 
nu prețul mărfii date, ci nu
mărul ei in cod, compus din 
citev-a cifre. Cind numărul 
este introdus în computer, 
prețul se imprimă inslanlaneit 
pe banda de brmwrî. Astfel, 
un controlor nu mai este ne-

voit să calculeze cit costă 
de exemp'u o sticlă cu apă 
minerală dacă 
costă 87 cenți. ’ 
iniormație este 
computer care, 
aceasta, scade 
ției pentru silele ele.

Dacă în mașină se introduce 
un cod greșit., claviatura pen
tru introducerea și extrage
rea dalelor se blochează in
stantaneu și se conectează 
semnalul luminos „greșeală".

Conducătorii firmelor co
merciale consideră că cea 
mai mare economie se poale 
obține ca urmare a unei evi
dențe neîntrerupte a stocuri
lor de mărfuri cu ajutorul 
calculatoarelor.. Computerul 
Înregistrează mișcarea lor în 
magazin, în depozit și la ba
ze, șl atunci cînd volumul 
stocurilor scade sub un nivel 
anumit., el este acela care, 
aulomal, „alcălruiește o ce
rere" pentru completarea lor

Intr-un viitor apropiat, se 
așleaptă introducerea unui 
dispozitiv optic de explorare 
care va lectura numărul co
dat dl mărfii înscris pe eti
chetă și îi va intiroduce în 
computer, ceea ce va sim
plifica apreciabil operațiunile 
de calcul, înlrucît în prezent 
controlorul este -acela care 
trebuie să introducă în com
puter informația codată. A- 
tunci cînd va exista stts-a- 
minlitul dispozitiv. dalele 
vor fi introduse „manuar 
numai In cazurile cind mărfu
rile nu vor fi însoțite de eti
chetele corespunzătoare.

I. M. G.

șase sticle 
Toată această 
introdusă î.n 
în afară de 

costul ga ran

Ne-ar
Ca răspuns la ancheta pu

blicată de „Steagul roșu”, la 1 
august a. c., sub titlul „Obiec
tiv central în fața E. M. BăT- 
băteni : Realizarea liniei ' de 
front pentru asigurarea în pers
pectivă a dinamicii producției", 
directorul minei în cauză, tov. 
ing. Emil ian Meteiș ne relatea
ză printre -altele :

„...In lunile aprilie șî mai 
planul de producție a fost rea
lizat și depășit la cărbune. 
Demn este de amintit faptul 
ca, în perioada ca atare, pla
nul de producție lunar se cifra 
la numai 1600, respectiv, 2 900 
tone în comparație cu lunile 
succesoare, cînd sarcinile au 
crescut la 4 000, respectiv, 5 000 
tone. Inițial, producția s-a pu
tut realiza din lucrările de in
vestiții. In continuare, pentru 
asigurarea producției nu a e- 
xista.t nici linie de front, nici 

•’ftfrță de muncă necesară creă- 
'tii sale. Trebuie spus că în 
lunile iunie și iulie unitatea a 
lucrat cu minus de efectiv. In 
acest mod, nu s-au putut exe
cuta la timp lucrările de pre
gătire. La întocmirea prelimi
narului trimestrial s-a contat 
pe anumite lucrări și că, prin 
executarea lor, se Va acoperi 
producția planificată, dar stra- 
tele în anumite zone s-au la
minat, pînă la dispariția lor to
tală.

Unele lucrări nu au putut fi 
plasate din lipsa muncitorilor 
cu calificare de miner. Tot din 
lipsa unei grupe specializate în

PUBLICATE
îi inEeresat

lucrări de a'ba.tare a cărbune
lui, nu s-a putut plasa aba
tajul cameră din striatul 3 (blo
cul fl, orizontul 802), pînă la 
data de 10 iunie -a. c„ cînd a 
fost transferată o brigadă de 
la E. M. Lupeni. Pe lîngă a- 
ceasta, a influențat negativ și 
afectează realizările noastre 
lipsa utilajelor strict necesare 
ca : transportoare, împlngătoa- 
ne pneumatice, mașini de în
cărcat, locomotive, trolii elec
trice, perforatoare rotative, un 
UTOS echipat cu lamă, cupă și 
greifer, pentru încărcarea ma
terialelor de. masă. Se impune 
procurarea unei centrale tele
fonice automate, pentru a se 
îmbunătăți sistemul informa
țional. S-« dus lipsă și se duce 
de anumite materiale ca TH-4, 
Tli-5, conducte de aer compri
mat 0 76, 15Q. I.R.E.H. încă 
nu ă schimbat transformato
rul existent, necesar măririi 
puterii instalate pentru incinta 
Gară Bănbăteni. S-eu făcut de
mersuri și se va asigura un 
trafo de 400„ 430 KVA.

Cum s-a arătat și în coloa
nele ziarului, unitatea duce ma
re lipsă de spațiu necesar ca
zării familiștilor și nefamiliști- 
lor.

Acestea sint numai o parte 
din greutățile întîmpinate de 
E. M. Bărbăteni, care, luate 
in seamă, credem că sînt des
tul de concludente (oare ? — 
sublinierea și întrebarea ne a- 
parține), în ceea ce privește 
nerealizarea sare ini lor de plan

Vorbele dulci 
au îost ascultate...

Iată și ecoul venit de la re
vizia de vagoane a stației 
C.F.R. Petroșani, la notele cri
tice „Vorbe dulci* și „Pete ne
dorite", apărute în nr. 6 458 al 
ziarului : „Ne-am însușit apre
cierile nefavorabile la adresa 
noastră privind starea de lu
cruri din garniturile de călă
tori. Față de această situație 
neeorespunzătoare, conducerea 
unității a luat următoarele mă
suri :

0 înființarea unei echipe

speciale, cu personal din tune, 
care executa curățenia interi
oară și exterioară, în ziua 
staționare a trenurilor;

@ personalul lăcătuși de 
parație vor executa oportun 
vizii și reparații la instalațiile 
de încălzire ,și sanitare și în 
interiorul vagoanelor.

De asemenea, am realizat și 
planul de măsuri al unității 
privind pregătirea pentru iarnă 
a trenurilor de călători*.

de

re- ’
re-

• • •

l.a cărbune pe ultimele două 
luni.

Colectivul de conducere nu a 
fost pasiv, dar Intr-un interval 
așa de scurt nu s-au putut crea 
premisele realizării sarcinilor 
de plan la toți indicatorii. Do
vadă că, deși au existat atîtea 
greutăți (n. n. — a se 
la nici una din cele 
nu se subliniază că 
din vina colectivului 
planul fizic de la începutul lu
nii mai pînă la 1 august a. 
s-a realizat în proporție de 
106.66 la sută, iar ce) 
116,04 la sută, dovadă 
existat preocupare d:n 
noastră.

In final, se insinuează 
că ar fi apărut în materialul 
publicat de ziar anumite date 
eronate... De ce nu se arată care 
sînt ? Deși, am fi dorit mai 
mult, să ni se relateze și ceva 
despre măsurile luate pentru 
ca munca de urmărire, coordo
nare și conducere a activității 
de producție să se desfășoare 
la parametri normali. Ia toate 
nivelele, pentru ca eficienta să 
fie cea scontată. (Un... amănunt 
nu lipsit de importanță : res
tanța minei pe lunile iulie — 
august depășește 1 509 tone.-). 
Ne-ar fi interesat, îndeosebi, 
măsurile care se întreprind 
pentru ca organizarea produc
ției și a muncii să capete noi 
valențe, in scopul creșterii ran
damentelor la front, a viteze
lor de avansare îa toate lucră
rile, folosirii din plin a tim
pului de lucru și întăririi dis
ciplinei. sub toate aspectele. 
Nu ni se spune cum vede con
ducerea minei perspectiva com- 
ptetării efectivului Ia nivelul 
planului și modalitatea de creș
tere a numărului de cadre ca
lificate, necesare dinamicii pro
ducției în continuă ascendență. 
Curiozitatea noastră aici s-ar 
fi concentrat cel mai mult...

MARȚI 1 SEPTEMBRIE
reține că 
amintite 
ar fi și 
minei..,),

V.

valoric 
că a 

partea

faptul

IX,00 Deschiderea emisiunii.
Mieroavanpremicră.

18,05 Semnul profesiunii. „Se
siuni de toamnă".

18,45 George Enescu tn arta 
secolului XX.

19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară 
20,00
20.15

21,55

22,20

22,50
23,00

Reflector.
Seară de teatru : „Nă
pasta" de 1. L. Cara- 
giale.
Invitata noastră: Bian
ca Caval! ini (Suedia). 
Prim plan : Iloria Lovi- 
nescu.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Argoman superdiaboli- 
cul (3—6 septembrie); Repu
blica : Procesul (3—G septem
brie); LONEA — Minerul : 
Joc dublu în serviciul secret 
(3—6 
brie : 
(3—5 
SA : 
—4
TENT : Tinerețe fără bătrîne- 
țe (3—4 septembrie); VUL
CAN : Așteaptă pînă se în
tunecă (3—6 septembrie); U- 
RICANI : Familia Tolh (4—5 
septembrie).

septembrie); 7 Noiem- 
Moartea unui birocrat 
septembrie); ANINOA- 
Afurisitul de bunic (3 
septembrie); BARBA-

I. L L. PETROȘANI

a
MIERCURI 2 SEPTEMBRIE

.PROGRAMUL I ; 5,U5—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților; 
10,10 Curs de limba germană;
10.30 Vreau să știu; 11,30 De 
toate pentru toți... turiștii; 
11,45 Pe teme de protecția 
muncii; 12,00 Melodii lansate 
pe ecran; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,45 Muzică populară; 
14,00 Caleidoscop muzical; 
14,50 Melodii populare; 15,00 
Serial radiofonic pentru ti
nerii ascultători; 16,00 Radio
jurnal; 16,30 Consultație ju
ridică; 17,05 Antena tinere
tului: 17,30 Orchestra de mu
zică. populară a Radiotelevi- 
ziunii; 18,03 Știință, tehnică, 
fantezie; 19,00 Gazeta radio; 
19,20 Cîntecul e pretutindeni;
19.35 Muzică populară; 20,05 
Tableta de seară; 20,10 Mi
crorecital Sergiu Cioiu; 20,20 
Argheziană; 20,25 Zece me
lodii preferate; 21,20 Muzică 
ușoară; 21,30 Moment poetic;
21.35 Solista serii — Milva; 
22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport;
22.30 Muzică ușoară; 23,00 
Pentru magnetofonul dv.; 23,30 
Cîntece cu și fără cuvinte; 0,03 
—5,00 Estrada ’nocturnă.

VlND Skoda 1000 M. B.

Petriia, cartierul 8 Martie 6/6.

str. Mihai Viteazu nr.1 
încunoștiințează pe cei interesați că organizează calificarea 
HrMUiwrtS«nCă rPrin CUrSUri scurtă durată- conform 
H C Ct'lNDIȚII9- PentrU meSeriile de lăcătu?i și timplari.

— să aibă vîrsta între 14—30 ani
— să fie absolvenți a 8 clase elementare
— să aibă domiciliul permanent în Petroșani
Solicitanții vor depune la serviciul personal-administra- 

tiv al I.I.L. Petroșani pînă Ia 8 septembrie 1970 următoarele 
acte :

— cerere de înscriere
— angajament că vor lucra după calificare cel puțin 

5 ani în cadrul I.Lt. Petroșani
— fotocopia actului de studii
— copia certificatului de naștere
— consimțământul scris și legalizat al părinților pentru 

cei ce au vîrsta sub 16 ani
Informații suplimentare se pot primi la serviciul perso- 

nal-administratîv al întreprinderii, telefon 1475.

I ■ ■ I

ȘANTIERUL VMEA JIULUI SUPERIOR 
CU SEDIUL ÎN URICANI

_>

ANGAJEAZA DE URGENTĂ
— Tehnicieni normatori

Șef depozit
— Gestionar

Salarizarea — conform H.C.M. 914/1968.
Se asigură spor de șantier, cazare gratuită la bl ic, cantină si abonament pe linii trans

port în comun.
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Reuniunea miniștrilor culturii 
ai țărilor membre ale UNESCO

VENEȚIA 31 (Agerpres). 
— La .Palazzo dei Dogi“ din 
Veneția continuă lucrările 
reuniunii interguvernamenta- 
le a miniștrilor educației na
ționale și culturii din țările 
membre

Luînd 
a doua 
dezbate 
rea internațională culturală 
și rolul UNESCO în dome
niul politicilor culturale11, de
legata română, Zoe Dumi
trescu Bușulenga, a făcut u- 
nele propuneri în sprijinul 
organizării unor manifestări 
internaționale în domeniul 
folclorului și al educației a- 
dulților. S-a sugerat, de a- 
semenea, sprijinirea de către

ale UNESCO, 
cuvîntul în comisia 
a conferinței, care 
problema „Coopera-

UNESCO a organizării unor 
manifestări culturale ale țări
lor aflate în curs de dezvol
tare, care să le permită aces
tora să includă în circuitul 
internațional unele din propri
ile lor valori culturale, cunos
cute mai puțin în alte țări 
ale lumii. In spiritul propu
nerilor delegației române, re
prezentanta noastră a subli
niat misiunea ce îi revirte 
UNESCO în ce privește 
schimbul de valori culturale 
în sensul încurajării circula
ției bunurilor spirituale în 
toată lumea, intr-un mod 
mult mai «intens, -în slujba 
unei cît mai bune cunoaș
teri reciproce între popoare.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
încheierea vizitei președintelui Mobutu

in R. S. F.

•■ •' ’-r . • : 1 . ■ • ■■■:. •" - ■

DESCHIDEREA TÎRGULUI DE LA LEIPZIG

BELGRAD 31 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei in R.S.F. 
Iugoslavia a președintelui Re
publicii Democratice Congo, 
Joseph Deșiră Mobutu, a fost 
dat publicității un comunicat 
cu privire la convorbirile pur
tate cu președintele R. 
Iugoslavia, Iosip 
Cele două părți, 
comunicat, salută 
puse în vederea 
găsirii unor soluții pașnice și 
de durată problemelor politice

s. F.
Broz Tito. 

se arată în 
eforturile de- 
înțelegerii și

Iugoslavia
importante ale lumii contempo
rane. Președinții Republicii De
mocratice Congo și R. S. F. Iu
goslavia au abordat probleme 
legate de colaborarea dintre 
cele două țări, căzînd de acord 
că există posibilități de a se 
lărgi cooperarea bilaterală, în 
special în domeniile comercial, 
științific și tehnic, cultural, al 
navigației maritime și aeriene.

Președintele Iosip Broz Tito 
a acceptat invitația de a vizita 
Republica Democratică Congo.

Alegerea 
noului

președinte 
al Ghanei

ACCRA 31 (Agerpres). 
a 
al 
a

fost
Re- 
fost 

voturi
și 6

I >

LEIPZJG 31 (Agerpres). — 
In prezența conducătorilor de 
partid și de stat ai R." D. 
Germane, duminică a avut 
loc deschiderea ediției de 
toamnă a tradiționalului Tirg 
de la Leipzig.

La inaugurarea oficială a 
tirgului, Horst Soelle, minis
tru pentru probleme econo
mice externe al R.D. Germa
ne, a făcut o largă prezen
tare a actualei ediții, rele- 
vind semnificația sa în con
textul dezvoltării relațiilor 
economice internaționale. In 
această toamnă, la tirg parti
cipă peste 6 500 firme din 
55 țări, care expun pe o 
suprafață totală de aproxi
mativ 250 000 metri pătrați

o gamă variată de produ
se din sectoarele industriei 
alimentare și industriei u- 
ȘOare, produse ale industriei 
de mobilă și prelucrare a 
lemnului, bunuri industriale 
de larg consum etc.

Ca și la edițiile precedente, 
țara noastră prezintă, pe o 
suprafață de 800 metri pa- 
trați, produse industriale de 
larg consum, agroalimentare 
și un variat sortiment de 
produse ale industriei chi
mice. De un interes deosebit 
se bucură garniturile de mo
bilă expuse de întreprinde
rea „Tehnoforestexport" și 
produsele alimentare prezen
tate de întreprinderile româ
ne de export specializate.

Lucrările
Conferinței de drept

au luat sfîrșit
HAGA 31 (Agerpres). 

capitala Olandei au luat 
lucrările celei de-a 54-a 
rințe a Asociației de drept in
ternațional. La lucrări a parti
cipat și o delegație de juriști 
români alcătuită din prof. dr. 
doc. Mihail Ghelmegeanu, prof.

— In 
sfîrșit 
confe-

dr. Ludovic Takacs și dr. Ion 
Nestor. Juriștii români au fă
cut expuneri și au intervenit 
în dezbaterile din oadrul comi
tetelor pentru securitate și co
operare, pentru problemele ex
ploatării teritoriilor submarine 
și pentru problemele arbitraju
lui comercial internațional.

Convorbiri sudanezo-nigeriene
KHARTUM 31 (Agerpres). - 

Aflat la Khartum, într-o vizită 
oficială, șeful statului federal 
nigerian, generalul Yakubu 
Gowon, a început convorbirile, 
cu președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției Su
daneze, Gaafar El Numeiry. 
După cum s-a anunțat, întreva 
derile la nivel înalt de la 
Khartum sînt consacrate unui 
schimb de păreri privind posi
bilitățile de dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări, 
precum și o serie de probleme 
majore politice și economice 
ale continentului african, 
servatorii politici atribuie n‘.î 
actualei vizite întreprinse 
Yakubu Gowon în capitala 
daneză o semnificație 
relevînd faptul că ea 
cadrează într-o acțiune 
matică măi vastă inițiată 
Nigeria după reglementarea 
crizei interne prin care a tre
cut timp de aproape doi ani

Ob-

de 
su- 

aparte, 
se în- 
diph'-

de

'AMMAN 31 (Agerpres). — In 
capitala Iordaniei s-au produs 
ciocniri violente între grupurile 
de comando ale forțelor pales
tiniene și unitățile armatei ior
daniene. Intr-un comunicat dat 
publicității de guvernul iorda
nian, se arăta că „mai multe 
grupuri de comando palestinie
ne au atacat simultan cartierul 
general al armatei iordaniene și 
sediul serviciului de informații 
iordanian11. Au fost semnalate 
numeroase victime de ambele 
părți și răniți din rîndul 
lației civile.

Comisia alcătuită din 
zentanți ai autorităților
niene și organizațiilor palesti
niene s-a reunit luni la Amman 
pentru a examina situația crea
tă în 
vernul iordanian a fost repre
zentat la reuniune de primul 
ministru Abdel Moneim Rifai 
și de miniștrii apărării, inter
nelor, lucrărilor publice și bu
nurilor religioase. Delegația pa
lestiniană, condusă de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului

popu-

repre- 
iorda-

urma incidentelor. Gu-

jumătate. Se știe că, înainte 
a sosi la Khartum, generalul

Și 
de 
Gowon a efectuat o vizită ofi
cială în Algeria, unde a avut 
convorbiri cu președintele 
Boumediene și cu alte oficiali
tăți în legătură cu cooperarea 
mai intensă dintre cele două 
țări în diverse domenii și, în 
special, în cel al petrolului.

Concomitent cu aceste con
sultări la nivel înalt în vede
rea reluării și dezvoltării rela
țiilor de colaborare dintre N'- 
geria și alte state africane, ob
servatorii remarcă, de aseme
nea, contactele diplomatice an
gajate de guvernul de la La
gos pentru reglementarea 
melor sale diferende cu 
care recunoscuseră fosta 
vincie secesionistă Biafra. 
relevă, totodată, că relansarea 
activității diplomatice a Nige
riei într-un sens constructiv 
are loc într-un moment în care 
tendințe similare de ințensifi-

care a cooperării interafricane 
se manifestă în numeroase țări 
ale Africii, fapt evidențiat și 
cu ocazia celei de-a 15-a se
siuni a Consiliului Ministerial 
al O.U.A. de la Addis Abeba.

© PRIMUL MINISTRU AL 
MALAYEZIEI, Tunku Abdul 
Rahman, a anunțat, într-o qu- 
vîntare 
hotărît 
postul său la data de 21 sep
tembrie a.c. și l-a desemnat pe 
primul ministrul adjunct, Tlințu 
Abdul Razak, drept succesor al 
său.

radiotelevizată că ț a 
să demisioneze din

Edward Akuffo-Addo 
3 ales luni președinte

publicii Ghaneze. El 
desemnat cu 123 de 
pentru, 35 împotrivă 
abțineri de Colegiul electoral 
al Ghanei, alcătuit din mem
bri ai Parlamentului și șefi 
de trib. Edward Akuffo-Addo 
este primul președinte civil 
al celei de-a doua Republici 
Ghaneze. El a deținut pînă 
în prezent funcția de preșe
dinte al Curții Supreme.

După obținerea indepen
denței tării, primul președinte 
al Republicii Ghana a fost 
Kwame Nkrumah, înlăturat de 
la putere în februarie 
de o lovitură de

în anul 1969, o
Constituantă a 
nouă constituție, 
reia au fost organizate ale
geri legislative. în acest 
scrutin, victoria a fost obți
nută de Partidul Progresului, 
iar în funcția de prim-minis- 
tru a fost desemnat Kofi 
Busia. Președinția țării a fost 
încredințată provizoriu unui 
„Consiliu prezidențial" — 
triumvirat format din mem
bri ai fostului Comitet de e- 

Tiberare. Acest consiliu a 
fost dizolvat la 7 august anul 

•acesta.
•ia,

1966 
stat militară. 

Adunare 
adoptat o 
în baza oă-

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). 
— în capitala Etiopiei s-au în
cheiat lucrările celei 
sesiuni a Consiliului 
rial al Organizației 
Africane, la care au 
reprezentanți din 41 state mem
bre ale O.U.A. Conferința s-a 
desfășurat sub ' semnul luptei 
pentru decolonizare. Astfel, pe 
ordinea de zi a dezbaterilor au 
avut prioritate problemele in 
leqătură cu eforturile popoare
lor africane din Mozambic, 
Angola, Guineea Bissau de a 
scutura jugul colonialiștilor, 
precum și cele ale mișcării de 
eliberare națională din Rhode
sia și Republica Sud-Africană, 
unde se află la putere regimuri 
minoritare rasiste. Rezoluția cu 
privire la decolonizare condam
nă războiul dus de Portugalia 
în coloniile sale din Africa, 
precum și sprijinul pe care gu-

de-a 15-a
Ministe-
Unității 

participat

vernul de la Lisabona îl 
mește din partea unor 
membre ale NATO. Documen
tul, subliniază, pe do altă par
te, necesitatea soluționării pro
blemei Namibiei, administrată 
în prezent în mod ilegal de 
autoritățile rasiste din Repu
blica Sud-Africană.

Participanții la reuniunea de 
la Addis Abeba au adoptat, de 
asemenea, o rezoluție care con
damnă orice vînzări de arma
ment provenind din unele țări 
occidentale și destinate Repu
blicii Sud-Africane. Rezoluția, 
prezentată de delegațiile Ke
nyei, Tanzaniei și Zambiei, cere 
statelor membre ale O.U.A. să 
întreprindă demersuri în vede
rea încetării oricăror acținnt de 
acest gen, menite să consoli
deze regimul rasist de 
Pretoria.

pri- 
țăii I *

__

la Șî Milano
ulti- 

țărilo 
pro

re

Central al Rezistenței Palesti
niene, a cuprins pe conducăto
rii tuturor organizațiilor 
lestiniene din Amman.

O
AMMAN 31 (Agerpres). 

Ambasadorul Iordaniei 
O.N.U., Mohammed al-Farra, 
plecat spre New York după 
a avut consultări la Amman 
în legătură cu convorbirile în 
vederea unei reglementări po
litice a conflictului din Or'en- 
tul Apropiat deschise la Națiu
nile Unite sub auspiciile amba
sadorului Gunnar Jarring, 
anunțat, de asemenea, că 
nistrul afacerilor externe 
Iordaniei, Anton Atallah, a 
numit conducătorul delegației 
iordaniene la sesiunea viitoare 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Potrivit agenției Reuter, pre
zența lui Atallah la New York 
face posibil ca reprezentarea 
țărilor participante la convor
birile privitoare la Orientul 
Apropiat să fie ridicată la ni
velul miniștrilor afacerilor ex
terne.

ROMA 31 (Agerpres). — 
După o anchetă care a durat 
opt luni, judecătorul de in
strucție Ernesto Cudillo și-a 
încheiat cercetările privind 
autorii și circumstanțele în 
care s-au produs atentatele 
cu bombe de la Milano și 
Roma de anul trecut. După 
cum se știe, la 12 decem
brie 1969, în holul Băncii Na
ționale a Agriculturii din 
Milano, la banca Națională a 
Muncii și Piazza Venezia 
din Roma s-au produs, simul
tan, mai multe explozii. A- 
ceste acte teroriste, au pro
vocat moartea a 15 persoane 
și rănirea altor 107, produ-

cînd un puternic 
dignare în întreaga 
Președintele republicii, guver
nul, Senatul și Camera De- 
putaților, precum și condu
cerile partidelor politice, or
ganizațiile sindicale și anti
fasciste au condamnat cu 
energie aceste atentate, sub
liniind necesitatea descoperi
rii neîntîrziate și pedepsirii 
organizatorilor. Poliția 
liană a interogat sute 
persoane, 
cetările 
fel, ea 
ore, cu 
de taxi

val de m- 
I talie.

ita- 
le 

cei- 
Ast-

extinzîndu-șl 
și în străinătate, 
a reușit după 96 de 

ajutorul unui șofer 
milanez, să stabi-

leașcă pe principalul autor, 
în persoana lui Pietro Val- 
preda, în vîrstă de 36 de 
ani. Acesta era un frecvent 
participant la reuniunile gru
pării teroriste „Mișcarea 22 
martie", al cărui lider, Mario 
Merllino, este, de asemenea, 
acuzat de a fi luat parte la 
ăcfîunile teroriste.

Acum dosarul va fi înain
tat procurorului republicii 
pentru a permite întocmirea 
actului de acuzare. Cele șase 
persoane inculpate în urma 
actelor de terorism comise, 
și dovedite sînt pasibile de 
pedepse mergînd pînă 
închisoarea pe viață.

Vz
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Primul ministru al stalului Singapore, Lee Kuan Yew, 
a sosit la Delhi, într-o vizită oficială. Cu acest prilej, el va 
conferi cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, în le
gătură cu perspectivele relațiilor economice dintre cele două 
țări și cu o serie de probleme referitoare la actualitatea in
ternațională.

Vizita premierului singaporez la Delhi este una dintre 
etapele turneului pe care acesta îl va întreprinde timp de 
cîteva săptămini în mai multe capitale asiatice și europene, 
cu scopul de a sonda posibilitățile de dezvoltare a rela
țiilor dintre Singapore și țările vizitate.

Secretul nu mai e secret

I
De curînd a fost dezvă

luit un nou fapt menit să 
sporească dependența econo
miei engleze față de guver
nul R.S.A. : amănuntele â- 
cordului secret încheiat între 
Anglia și R.S.A. cu privire 
la livrarea minereului de u- 
raniu sud-african.

Firma „Riofincx" (filiala 
uriașului concern „Rio Tinto 
Zinc") și conducerea britani
că în domeniul energiei ato
mice au semnat două contrac
te pentru expedierea în An
glia între 1973—1980 a 7 500 t 
de minereu de uraniu de la 
noile exploatări din Africa 
de sud-vest. Deoarece guver
nul laburist se afla în preaj
ma alegerilor, iar dezvăluirea 
acordului ar fi avut urmări 
neplăcute, Wilson a păstrat 
secretul asupra încheierii 
contractului, a cărui valoare 
se ridică, potrivit unor apre
cieri, la suma de 40 milioane 
lire sterline.

După cum s-a explicat ulte
rior, primul contract de expe-

-♦—

Demonstrații
împotriva

de 
să

peste 
rămas 
luate 

popu- 
circu-

locurilor — 178 — revenind 
reprezentanților partidului de 
guvernămînt — Partidul Con- 
stituțional-Revoluționar.

american 
Ruben 
locului 

El 
la-

războiului

R.A. Yemen

Dezastrul provocat de
cutremurul din Peru

O primă etapă de discuții
ALGER 31 (Agerpres). — Mi

nistrul francez al industriei șt 
dezvoltării științifice, Francols- 
Xavier Ortoli, a părăsit Alge
rul după convorbiri puitate cu 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene și cu înalte ofi
cialități algeriene asupra rela- 
țiilcr economice și financiare 
dintre cele două țări. Acestea 
au fost primele convorbiri bill-

terale la nivel guvernamental 
după ce guvernul din Alger a 
hotărît să sporească taxele plă
tite de Companiile franceze care 
operează pe teritoriul algerian.

La plecare, Ortoli a declarat 
că discuțiile -avute reprezintă 
o primă etapă în cadrul unul 
schimb de păreri continuu în
tre cele două țări.

Pași pe drumul reconcilierii 
naționale m

SANAA 31 (Agerpres). —
Primul ministru al Republicii 
Arabe Yemen, Mohsen Al Aini, 
care se află într-o vizită 
cială în Republica Arabă 
a acordat, la 31 august, i

. terviu ziarului egiptean
Ahram", în care declară
fost obținute succese importau-

i of-
Unită, 

un in-
„Al

că au

te pe drumul reconcilierii na
ționale și că întreg teritoriul 
yemenit este controlat în pre
zent de regimul republican. Pri
mul ministru subliniază că re
gimul republican a fost recu
noscut de Arabia Saudită și că 
relațiile Yerfenului cu această 
țară se transformă în raporturi 
de bună vecinătate.

LIMA 31 JAgerpres). — 
Un studiu amănunțit asupra 
dezastrului provocat de cu
tremurul din Peru, întocmit 
de geologii peruvieni în co
laborare cu cei americani, a 
stabilit drept principală 
cauză a numărului mare de 
morți și a pagubelor materia
le avalanșele ce .s-au pornit 
imediat după mișcarea telu
rică din ziua de 31 mai a.a. 
Acțiunea combinată a cutre
murului propriu-zis și a ava
lanșelor, se arată în rapor
tul întocmit de aceștia, a 
făcut să se înregistreze aici 
cel mai mare dezastru din 
istoria emisferei vestice. 
Din acest raport rezultă că 
și-au pierdut viața 70 000 -ie 
persoane, au fost rănite alte 
50 000 și au fost distruse 
186 000 de locuințe, reprezen- 
tînd 80 la sută din construc
țiile aflate în regiunea afec
tată de cutremur.

Sustragere de arme

Sesiunea veteranilor de război
VIENA 31 (Agerpres). — 

în prezenta președintelui Aus
triei, Franz Jonas, la Viena, 
au fost deschise luni lucrările 
celei de-a 13-a Adunări Gene
rale a Federației mondiale a 
veteranilor de război. Participă 
aproximativ 350 de delegați 
din 50 de țări.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de președintele Fe
derației, H. M. van Lanschot, 
care a subliniat, între altele, 
necesitatea continuării efortu
rilor în vederea menținerii pă
cii. Printre problemele ce vor 
fi abordate în timpul lucrărilor

se află
Orientul 
interzicerea armelor chimice și 
bacteriologice, apărarea păcii 
și securității în lume.

evoluția situației 
Apropiat și Indochina,

NEW YORK 31 (Agerpres). 
— Mai multe persoane înar
mate au pătruns duminică tn 
interiorul unei baze aerona- 
vale din statul Florida și. au 
sustras o importantă canti
tate de arme și muniții, a- 
nunță Biroul Federal do in
vestigații al S.U.A. Autori
tățile militare sînt alarmate 
de ușurința cu care infrac
torii s-au strecurat în interi
orul -bazei, cu atît mai mult 
cu cît acolo se află stocat 
și armament nuclear.

F.B.I.-ul a întreprins o 
largă anchetă pentru a depis
ta pe făptași.

Contrabandă

diere a 6 000 tone minereu 
a fost încheiat anul trecut, 
însă se pare, din motive po
litice, Ministerul tehnicii nu 
a informat Ministerul de Ex
terne despre încheierea lui 
decît în ianuarie anul acesta.

Actualul guvern conserva
tor și-a exprimat și el pozi
ția în problema uraniului î 
o dată ce acordul a fost sem
nat, hotărîrea nu poate fi 
schimbată. E drept că mai 
poate fi anulată desfășurarea 
în continuare a tratativelor 
pentru încheierea celui de-al 
doilea contract 
celor 1 500 tone 
pînă în prezent 
a dat semne că 
facă.

Este însă destul de clar că 
semnarea acordurilor secrete 
este privită ca o victorie a 
R.S.A. în strădaniile sale 
de a-și asigura sprijinul An
gliei și ca o recunoaștere 
indirectă de către Londra a 
regimului din Africa.

de livrare a 
rămase, însă 
guvernul nu 
ar dori să o I

I

cu stupefiante
LOS ANGELES 31 (Agerpres). 

— Situația din orașul Los An
geles, unde sîmbătă seara s-au 
produs incidente violente între 
poliție și locuitorii de origine 
mexicană cu prilejul unei de
monstrații împotriva războiului, 
continuă să se mențină încor
dată. Se relatează că importan
te forțe de poliție sînt menți
nute în stare de alarmă pentru 
a putea interveni în cazul în 
care vor avea loc noi demon
strații.

După cum s-a anunțat, ma
nifestațiile au fost organizate 
în cartierul mexican al orașu
lui în semn de protest împotri
va războiului din Asia 
sud-est. Poliția a încercat
disperseze pe manifestanți, fo
losind arme de foc și gaze la
crimogene.

Acțiunile poliției din marele 
oraș american sînt calificate de 
agenția France Presse drept 
„brutalități inutile".

Un ultim bilanț al inciden
telor relevă că trei persoane 
au fost ucise și alte 60 rănile. 
Poliția a efectuat 120 de ares
tări. Printre victime se numără 
un cunoscut ziarist 
de origine mexicană, 
Salazar, aflat la fața
pentru a face un reportaj, 
a fost ucis de o grenadă 
crimogenă aruncată de un a- 
gent de poliție.

ATENA 3i (Agerpres). — 
Poliția din șase țări (Liban, 
Grecia, Italia, Anglia, Franța 
și S.U.A.) a hotărît să cola
boreze pentru a stabili dacă 
există vreo legătură între 
două ’ avioane particulare a- 
mericane, reținute la Herak
lion (Creta) și Lyon după ce 
la bordul lor au fost găsite 
mari . .....................
mul 
zare 
lion, după ce a fost urmărit 
de avioane militare libaneze 
și britanice deasupra Cipru
lui, iar cel de-al doilea a 
fost reținut pe aeroportul 
din Lyon, în urma unei in
specții obișnuite care a per
mis descoperirea stupefian
telor.

La bordul aparatului reți
nut pe aeroportul Heraklion, 
se aflau cinci americani care 
au fost arestați după ce 
fost găsită o cantitate 
660 kg hașiș în valoare 
peste 5 milioane dolari, 
vionul venea din Liban. Sur
se ale poliției din Beirut -iu 
indicat că din avion fusese 
descărcată o cantitate de ți
gări adusă prin contrabandă 
în schimbul stupefiantelor. 
La Lyon, au fost arestați doi 
americani din 
transportaseră 
hașiș.

cantități de hașiș. Pri- 
avion a făcut o ateri- 
neprevăzută la Herak-

a 
de 
de 
A-

Miami, car?
272 ikg de
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țuri de armă reședința amba
sadorului Indoneziei la Haga, 
^>ătrunzînd în interiorul clădi
rii. Membrii familiei ambasa
dorului au fost deținuți ca os- 
tateci, împreună cu alte per
soane ale corpului diplomatic 
și personalul ambasadei.

In urma unui acord cei 
proximativ 30 de locuitori 
insulei Ambon au eliberat 
ședința ambasadorului indone
zian, întregul personal diploma
tic aflîndu-se din nou în stare 
de libertate.

ÎN CAPITALA GUINEEI, 
Conakry, s-au încheiat dumhr'că 
lucrările reuniunii secretariatu
lui executiv al Uniunii sindi
cale panafricane. Rezoluția ge
nerală 
jinul

față de lupta popoarelor dusă 
împotriva imperialismului, co
lonialismului, 
lui 
tru 
și demnitatea lor. Sînt, de ase
menea, condamnate politica 
represivă a colonialiștilor por
tughezi în Angola, 
și Guineea— Bissau 
sprijinul acordat de 
țări occidentale 
minoritare rasiste.

neocolonialismh-
și rasismului, pen- 

independență, libertatea

să colaborare între 
companii ale aviației 
țările membre.

diferitele 
civile d n

Trafic ilicit
de muniții

3

adoptată subliniază spri- 
sindicatelor din Africa

Mozamb.c 
precum și 
către unele 
regimurilor

DE LOCUI-,.
AMBON din

care
. au.

• UN GRUP 
TORI AI INSULEI 
arhipelagul Molucelor 
trăiesc în exil în Olanda 
atacat luni dimineața cu fo-

a- 
ai 

re

U/

0

Greva muncitorilor de la secțiile metalurgice ale șantie
relor navale din portul Rotterdam, unul din cele mai mari 
din lume, s-a extins duminică, amenințind să paralizeze 
întreaga activitate a acestei porți maritime a Olandei. 
Pînă duminică seara, numărul greviștilor a ajuns la 30 000.. 
Ca urmare a hotăririi luate de cei 600 ofițeri și marinari 
ce deservesc remorcherele din port de a se alătura greviș
tilor, aproximativ 60 de nave au rămas imobilizate în larg- 
și nu au mai putut să acosteze la dane.

® CONSILIUL UNITĂȚII E- 
CONOMICE ARABE, care și-a 
încheiat duminică lucrările la 
Damasc, a dat publicității un 
comunicat în care sînt prezen
tate recomandările și rezoluțiile 
adoptate în cadrul 
Participanții au aprobat 
dul referitor la investiții 
transferului de capitaluri 
cele 7 țări membre — 
Irak, 
Sudan și R. A. Yemen. Consi
liul a recomandat o mai slrîn-

• AUTORITĂȚILE 1 
CARAGUA au ordonat 
derea Universității 
Centrale, cu sediul în 
acestei țări, Managua, 
a fost luată deoarece 
au declarat grevă și au ocupat 
clădirile universității în semn 
de protest față de refuzul rec
toratului de „a institui o serie 
de măsuri în direcția democra
tizării 
mint",

sistemului 
cerute de

reuniunii, 
acor- 
și a 

între 
Siria, 

R.A.U., Kuweit, Iordania,

DIN N'l- 
l în chi- 
Americii 
capitala 
Măsura 

studenții

de învăța- 
ei.

• PLOILE TORENȚIALE care 
s-au abătut asupra Kenyei au 
provocat grave inundații în 
zona Busia, în partea de vest a 
tării. După cum au anunțat au
toritățile de la Nairobi, 
3 000 de persoane au 
fără adăpost. Au fost 
măsuri de ajutorare a 
lației și de restabilire a 
lației în zonele afectate 
inundații.

LONDRA 31 (Agerpres). — 
Mai mulți ofițeri britanici 
ar putea compărea în fața 
unor tribunale militare, fiind 
acuzați de participare la un 
trafic ilicit de muniții, a de
clarat un inspector de poli
ție cu ocazia judecării lui 
Peter Jones, locotenent in 

a fost
’nciil- 

pedep- 
fi po- 

unui®
FEDERALA a Mexicului a pro
clamat în mod oficial alegerea 
lui Luis Echeverria Alvarez in 
calitate de președinte al Me
xicului.

în Congresul național (parla
mentul), se arată în comunica
tul Comisiei federale, au fost 
aleși 213 deputați, majoritatea
----------------------------- - —........ .
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COMISIA electorala

rezervă. Peter Jones 
condamnat la 6 luni 
soare, cu suspendarea 
sei, fiind acuzat de a
sedat ilegal și. vîndut 
club de tir 7 000 de cartușe 
de calibrul 9 și 7,62 mm. 
După cum a precizat inspec
torul de poliție, muniția tu- 

sustrasă din cazaima u- 
regiment regal de puș 
din Bisley (Surrey), 
această afacere ilicită 

muniții, sînt implicați șl 
alți ofițeri și subofițeri.
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