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„STARTUL"
IN NOUL AN
FORESTIER
Pregătirile de iarnă trebuie efec
tuate operativ, întocmai cerințelor 

impuse de realizarea planului I
Unitatea de exploatare a lemnului Petroșani a reușit să 

se afirme și în acest an, pînă în prezent, prin cîteva bune 
rezultate obținute în activitatea de producție. După trecerea 
a 7 luni, producția marfă realizată a fost îndeplinită în pro
porție de 104,1 la sută, realizîndu-se peste plan 231 mc ce
luloză rășinoase, 140 mc doage fag butoaie bere și ambalaj, 
2 500 mc lobde industriale, 200 mc cherestea rășinoase și fag 
și alte produse. La unele sortimente însă există unele res
tanțe, dar colectivul arată că este preocupat să le recupe
reze cît mai repede cu putință. De exemplu, la buștenii de 
fag, în luna iulie s-au recuperat 2 000 mc, iar în august 
920’ mc. La lemnul de mină rășinoase, traverse, normale 
și bile — manele, s-a reușit să se recupereze întreaga ră- 
mînere în urmă fiață de plan, din semestrul I.

„Startul" într-un nou an forestier reclamă, de fiecare 
dată, noi inițiative și măsuri tehnico-organ'izatorice eficiente 
care să conducă, deopotrivă, la perfecționarea procesului 
tehnologic — în vederea creșterii corespunzătoare a produc
tivității muncii —, la ușurarea efortului fizic al muncitori
lor și crearea de condiții favorabile realizării planului în 
timpul iernii.

Discuția avută, de curînd, cu tov. ing. Nicolae Bădică, 
directorul U.E.L. Petroșani, s-a axat, cu prioritate, pe aceste 
obiective de primă necesitate pe care le presupune și le 
cere o activitate rentabilă.

— Ce ne puteți relata despre preocupările actuale ale 
colectivului și conducerii unității de exploatare a lemnului, 
despre stadiul pregătirii de iarnă, în primul rînd, la început 
de an forestier ?

— Conducerii tehnico-administrative a unității noastre 
îi revine sarcina de răspundere de a întreprinde din vreme 
cele mai potrivite măsuri și lucrări pregătitoare pentru se
zonul rece, extrem de dificil pentru specificul activității pe 
care o desfășurăm. Se cunoaște că sarcinile de plan pe 1971 
■ale U.E.L. Petroșani sporesc în mod simțitor, masa lem
noasă cu 4,28 la sută, producția marfă care trebuie asi
gurată cu 7,5 la sută. Diferența între creșterea valorică și 
cantitativă se impune a se realiza exclusiv pe seama ridicării 
calității sortimentelor. In acest scop, încă din primăvară, co
lectivul nostru a avut permanent în atenție amplasarea 
masei lemnoase, de comun acord ou ocoalele silvice. Apoi, 
în vederea eșalonării tăierii parchetelor pentru producția 
anului viitor, s-au fixat comisii constituite din inginerii și 
tehnicienii cei mai competenți, în scopul întocmirii pro
ceselor tehnologice. S-au definitivat, în primul rînd, par
chetele unde începe exploatarea în trimestrul IV a. c., pen
tru pregătirea stocurilor de iarnă.

— Care este planul „de bătaie" ?
— Se vor ataca, întîi, parchetele cu volum mare și cu 

restricții la tăiere în timpul verii, rezervîndu-se pentru

Convorbire realizată de 
Ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 3-a)

Prima ediție

a Tîrgului Internațional

București
Anul acesta, la 13 octombrie, în 

Capitala patriei noastre se va 
deschide prima ediție a „Tîrgului 
internațional București". țveIj'" 
ment de o însemnătate deosebita in 
viața economică a țării, tîrgul are 
totodată menirea de a contribui 
la dezvoltarea în continuare, la 
un nivel de calitate și eficiență 
superior, a relațiilor comerciale ale 
României cu țările străine.

Conceput pe baza unei hotârîri 
a Consiliului de Miniștri, lîtgul 
Internațional București va etala, 
în principal, realizările deosebite 
obținute de colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile indus
triei constructoare de mașini, ale 
industriei electronice și electroteh
nice, precum și ale unor sectoare 
din industriile lemnului și ușoară. 
In ansamblul său, tîrgul va oferi 
exponate fabricate la un înalt ni
vel de tehnicitate, care vor consti
tui nu numai un prilej de popu
larizare a realizărilor industriei 
noastre socialiste în plin proces 
de perfecționare și modernizare, 
dar ți o vastă și bogată bază de 
documentare, atît pentru ^vizitatorii 
români, cît și pentru străini.

Pentru o edificare sumară vom 
prezenta cîteva caracteristici ale 
acestei prime ediții a Tîrgului In 
ternațional București. Astfel, numai 
întreprinderile românești paitici- 
pante vor prezenta exponatele lor 
pe o suprafață de peste 15 b03 
mp, din care circa 7 0C0 mp vor 
fi acopetîți. In pavilionul central, 
industria noastră constructoare de 
mașini va deține peste 90 la șută 
din participarea românească. lot 
zici vor mai fi însă expuse pro
duse chimire, ale industriei lemnu
lui, industriilor ușoară 
Pentru asigurarea 
gate si cît mai exacte 
Ministerul Industriei 
re dc Mașini editează 

iar Ministerul 
un catalog de

i de specialitate, 
i afișe în cin i ’ 

vor fi difuzate în întrea-

In perioada 13—24 octombrie, 
cît va fi deschis Tîrgul Internațio
nal București, vor avea loc nume
roase conferințe și simpozioane, 
susținute de specialiști români. De 
asemenea, vor fi prezentate două 
filme realizate de Institutul de 
cercetări și proiectări din industria 
electronică, filme ce vor informa 
vizitatorii . asupra celor mai repre-

(Continuare in pag, a 3-a)

La București s-a deschis ieri

Al 39-lea Congres internațional
de chimie industrială

in sala Palatului Republi
cii Socialiste România din 
Capitală, s-a deschis luni cel 
de-al 39-lea Congres interna
țional de chimie industrială.

Lucrările acestei reuniuni 
științifice de mare prestigiu, 
axate pe tema „Chimie și 
progres", la care participă 
peste 1 000 specialiști de re
nume din diferite ramuri ale 
chimiei și tehnologiei chi
miei, reprezentanți ai indus
triei și cercetării. din peste 
20 de țări ale lumii, se des
fășoară sub înaltul patronaj 
al președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, expresie a prețui
rii de care se bucură cerce-., 
tarea științifică în acest do
meniu, în țara noastră, a im
portanței pe care o acordă 
România dezvoltării continue 
a relațiilor de colaborare 
dintre oamenii de știință în 
scopul promovării progresu
lui.

Organizarea la București a 
acestei manifestări științifice 
reflectă prestigiul real de ca
re se bucură școala româ
nească de chimie peste ho
tare, aprecierea succeselor 
obținute de țara noastră în 
domeniul industriei chi
mice, ramură cu bogate re
surse de materii prime care 
în ultimii ani a cunoscut un 
înalt ritm de creștere, și al 
cercetării științifice.

Congresul, care continuă 
vechea tradiție a Societății 
de chimie industrială, înfi-

ințată la Paris în 1917 și din 
care face parte și țara noas
tră, va dezbate, probleme din 
cele mai importante direcții 
de cercetare și aplicație ale 
chimiei industriale.

Bucurîndu-se de o largă 
participare de specialiști din 
Franța, 
S.U.A., 
Italia,
Iugoslavia, Polonia și alte sta
te, Congresul oferă posibilita
tea unui larg schimb de opinii 
și informații, care vor prilejui 
elucidarea unor probleme ce 
vor îmbogăți atît cercetarea 
științifică cît și activitatea 
practică industrială.

Cel de-al 39-lea Congres 
internațional de chimie in
dustrială de la București este 
organizat de Consiliul Națio
nal al Cercetării Științifice, 
ministerele industriei chimi
ce, petrolului, industriei a- 
limentare, industriei ușoare, 
industriei miniere și al geo
logiei,. învățămîntului, Acade
mia Republicii Socialiste Ro
mânia, în colaborare cu So
cietatea de chimie indus
trială.

Primiți cu vii aplauze de 
participant, în prezidiul Con
gresului au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț, Emil Dră- 
gănescu, Manea Mănescu, 
precum și membri ai guver
nului, conducători ai unor or
ganisme internaționale, insti-

Uniunea Sovietică, 
R. F, a Germaniei, 

India, Cehoslovacia,

(Continuare în pag. a 3-a)
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Intilnire între o delegație 
de partid și guvernamentală 

a Republicii Socialiste România,
condusă de tovarășul

și o delegație de partid
și guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de

tovarășul Todor Jivkov

Onorată asistență. 
Stimați oaspeți,
La deschiderea lucrărilor ce

lui de-al 39-lea Congres inter
național de chimie industrială 
doresc ca, în numele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, al guvernu
lui șj al meu personal, să vă 
adresez un cald salut dumnea
voastră, partrcipanților la a- 
ceasță prestigioasă reuniune ști
ințifică internațională pe care 
o găzduiește în aceste zile Ca
pitala patriei noastre.

Congresul dumneavoastră — 
importantă manifestare inter
națională care reunește perso
nalități de renume ale vieții 
științifice mondiale, precum și 
specialiști din domeniul prac
ticii industriale din peste 20 
de țări ale lumii — își axează 
lucrările pe o tematică cu pro
funde semnificații ; „Chimia și 
progresul". Intr-adevăr chimia, 
această ramură modernă a ac
tivității științifice — pe lîngă 
însemnătatea sa deosebită pen
tru aprofundarea cercetării fun
damentele, a cunoașterii teore
tice, are un rol de prim rang 
în perfecționarea forțelor de 
producție și accelerarea pro
gresului tehnic în industrie, a- 
gricultură și în alte domenii 
de activitate, în sporirea și di
versificarea creației de bunuri 
materiale necesare societății.

Este știut că în zilele noas
tre, de amplă revoluție tehnico- 
științifică, care modifică în 
mod -vertiginos condițiile crea
ției materiale și amplifică in
tr-o proporție nebănuită posi
bilitățile de valorificare a re
surselor naturii în folosul o- 
mului, făurirea și dezvoltarea 
unei economii moderne, asigu
rarea progresului și prosperi
tății generale a societății de
pind într-o măsură hotărîtoare 
de dezvoltarea potențialului ști
ințific al fiecărei țări, de efi
ciența și operativitatea cu ca
re sînt promovate în activita
tea practică noile cuceriri ale 
științei și tehnicii. In cadrul 
științelor, chimia ocupă o po
ziție deosebită, conferită în pri
mul rînd de larga ei aplicabi
litate, de multitudinea utiliză
rii datelor ei.

Angajată plenar pe linia unor 
ample eforturi îndreptate spre 
făurirea unei economii avansa
te, dezvoltate multilateral, Ro
mânia acordă o atenție deose
bită creației științifice și teh
nice, asigură condiții materiale 
pentru desfășurarea cu bune 
rezultate a muncii în acest do
meniu, pentru formarea de noi 
savanți și cercetători și per-

fecționarea continuă a acestora. 
Școala științifică românească 
— care are o frumoasă tradi
ție în domeniul chimiei — și-a 
adus și își aduce din plin con
tribuția la progresul general al 
țării, la sporirea avuției mate
riale a poporului român.

In ansamblul economiei ro
mânești, industria chimică con
stituie cea mai dinamică ramu
ră industrială a țării; față de 
anul 1938 — apreciat drept u- 
nul din anii cei mai prosperi 
ai României din perioada an
tebelică — producția acestei ra
muri este astăzi de aproxima
tiv 70 de ori mai mare. In ul
timele două decenii, industria 
chimică din țara noastră s-a 
situat an de an printre ramu
rile cu cel mai înalt ritm de 
creștere — și în același ritm 
înalt se prevede să se dezvolte 
și în viitor. Statul român in
vestește anual fonduri însem
nate pentru a asigura dezvol
tarea accelerată a acestei ra
muri de importanță hotărîtoare 
pentru progresul tehnic și e- 
conomic al întregii țării și ri
dicarea nivelului de trai al po
porului.

Solicitată în mod nemijlocit 
de nevoile practicii, cercetarea 
românească în domeniul chi
miei a marcat și ea progrese 
importante, aducînd contribuții 
valoroase la îmbogățirea patri
moniului științific național. Ne 
exprimăm convingerea că refe
ratele și comunicările ce vot 
fi prezentate în cadrul acestui 
Congres de savanții și cerce
tătorii din România vor reuși 
să dea o imagine a progrese
lor înregistrate de știința ro
mânească în acest domeniu, a 
preocupărilor și obiectivelor de 
viitor ale cercetării în ramura 
chimiei industriale. Sîntem în
credințați, de asemenea, că va
loroasa participare a savanți
lor de peste hotare Ia acest 
congres, dezbaterile ce vor a- 
vea loc vor da noi impulsuri 
atît cercetării românești cît și 
creației științifice mondiale în 
domeniul chimiei, 
această reuniune 
alături de oameni de știință — 
specialiști și conducători ai u- 
nor importante concerne și u- 
nități industriale din ramura 
chimiei, va face ca lucrările 
Congresului să îmbogățească cu 
noi date și concluzii valoroase 
nu numai cercetarea științifi
că, ci și însăși activitatea prac
tică industrială din acest sec
tor.

Totodată, apreciem că prezen
ța acestor specialiști și repre
zentanți ai marilor întreprin
deri chimice va constitui

Faptul că 
iau parte

la

bun prilej pentru noi contacte 
directe și înțelegeri între uni
tățile industriei noastre chimi
ce și întreprinderile de peste 
hotare, în vederea dezvoltării 
relațiilor lor de colaborare și 
cooperare, intensificării schim
burilor economice.

Considerăm, stimați partici
pant! la Congres, că reuniunea 
dumneavoastră, care-și începe 
astăzi lucrările, va oferi posi
bilitatea de a adinei cunoaște
rea reciprocă, de a intensifica 
schimbul de opinii și colabo
rarea dintre dumneavoastră, 
spre binele și spre progresul 
general al științei, în folosul în
tregii societăți. In epoca con
temporană, cînd știința a că
pătat un caracter universal, nu 
se mai poate concepe desfășu
rarea izolată a muncii de cer
cetare, ignorarea evoluției gîn- 
dirii științifice din alte țări, a 
rezultatelor ce se obțin într-un 
domeniu sau altul al cercetă
rii și practicii mondiale. Cola
borarea tot mai strînsă dintre 
savanții și cercetătorii din toa
te țările, schimbul frecvent de 
valori științifice și de opinii 
devine astăzi o necesitate o- 
biectivă, impusă de însuși pro
gresul științei. Cercetarea ști
ințifică este unui djn princi
palele domenii de afirmare a 
geniului creator al unei națiuni 
— și fiecare popor, fiecare ța
ră. mare sau mică, poate aduce, 
prin savanții și oamenii săi de 
știință și cultură o contribuție 
de preț la îmbogățirea tezau
rului de gîndire și creație al 
omenirii.

Considerăm, de asemenea, că 
în zilele noastre, cînd lumea 
se confruntă încă cu o serie 
de probleme grave, cînd pe 
diferite meridiane ale globului 
mai ard flăcările războiului, mai 
stăruie focare de încordare și 
conflicte, misiunea nobilă a ști
inței este să servească efortu
rile omenirii de a salvgarda 
pacea, de a crea un climat de 
încredere și colaborare fruc
tuoasă între națiuni, de a îna
inta continuu pe calea progre
sului și civilizației.

îmi exprim convingerea că 
acest Congres va marca un a- 
port însemnat la dezvoltarea 
colaborării savanților și cerce
tătorilor pentru progresul ști
inței și, implicit, al producției 
materiale, în folosul întregii so
cietăți, al 
poarelor.

Vă urez 
încununați 
crările 
voastră !

vieții pașnice a po-

din toată inima să 
cu succes deplin lu- 

Congresului dumnea-

crări, i 
Chimice, 
românești 
pliante și 
ine, care 
ga lume.

și petrolieră, 
unei bo- 

documentări, 
Constructoa-
589 de lu- 

I ndustriei 
brevete 

, diferite 
limbi stră

Potrivit înțelegerii stabilite 
anterior, în zilele de 11 și 12 
septembrie a. c. o delegație de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ-

nia, se va întîlni cu o delega
ție de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bul
garia, condusă de tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulga
ria.

La Porțile de Fler
deS-au scurs' 6 ani 

cînd la Gura Văii 
Sip au început lucrările 
de construcție a Siste
mului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de 
Fier, obiectiv important 
înscris în planul de dez
voltare energetică a Ro
mâniei și Iugoslaviei. 
Eforturile depuse în 
acest interval pe ambele 
maluri ale 
transformat 
fățișare a locurilor, 
făcut să se 
o parte dintre proiectele 
comune elaborate 
specialiștii din 
două țări vecine

Dunării 
vechea

au
în-
au

materializeze

de 
cele 

ți 
prietene. Mii de munci
tori și ingineri din în
treprinderea de construc
ții hidroenergetice și în
treprinderea energo-mon- 
taj București, întreprin
derea electromontaj £. 
biu, întreprinderea 
construcții Porțile 
Fier și altele, de nume
le cărora este legată a- 
pariția celor mai puter
nice obiective energetice 
ridicate în țara noastră 
în anii de edificare a 
socialismului sînt anga
jați de 6 ani într-o im-

Si
de 
de

eveni- 
avînd

presionantă bătălie cu 
fluviul, cu natura pen
tru a smulge lumină și 
putere din cursul mile
nar al apei. Și eforturile 
depuse zi și noapte iară 
încetare au dat viață 
primelor obiective, adu- 
cînd în etapa finală ma
rea confruntare cu Du
nărea. S-au succedat e- 
venimente după 
mente fiecare
spectaculozitatea măreției 
lui. Căile de circulație 
au fost „mutate" pe 
trasee situate la 30—

• 50 m înălțime față de 
cele vechi. Dunărea a 
fost obligată să cedeze 
forței omului, pentru 
ca exact în mijlocul ei 
să se poată ridica ba
rajul deversor aflat în 
plin proces de execuție. 
Navigația se desfășoară 
pe o cale nouă, un lung 
culoar din beton și oțel 
dat în exploatare în 
anul trecut pe malul 
românesc al fluviului 
prin care au trecut sub 
felurite pavilioane circa 
25 000 nave. De aproa
pe o lună de zile apele 
Dunării învîrt primele 
turbine. Primul hidro-

agregat al centralei e- 
lectrice de pe malul ro
mânesc a și trimis în 
acest timp spre consu
matori mai mult de 20 
milioane kW oră ener
gie electrică. Pe Dunăre, 
în amonte de centrală, 
s-a încheiat în linii ge
nerale strămutarea 
calităților aflate 
zona ce va fi ocupată 
de apele lacului de acu
mulare. Insula Ada- 
Kaleh părăsită în între
gime de populație este 
de acum în mai mare 
parte acoperită de apă. 
Orșova are o vatră 
nouă în care alături de 
vechii locuitori s-au 
stabilit familii din co
munele Jupalnic, Tufări, 
Coramnic și Eșelnița. 
Perimetrul fostei comu
ne Vîrciorova este com
plet sub apă. Foștii săi 
locuitori și-au durat 
gospodării noi în Schela 
Cladovei, cartier al mu
nicipiului Turnu 
rin, familiile din 
dena, Tîsovița 
șevița s-au 
în Eșelnița 
bova. Mai

lo
in

Șl

Ș‘ 
mult

Seve- 
Ogra- 
Plăvi- 

stabilit 
Du

de

3 000 de familii din 
această zonă s-au mutat 
în locuințe noi. La $i- 
mian, pe o insulă nelo
cuită pînă în prezent, 
se află în stadiu final 
de construcție muzeul 
Ada-Kaleh. Se fac in
tense pregătiri pentru ca 
această insulă să devină 
un interesant loc de 
agrement pentru turiști.

In timp ce numărul 
constructorilor pe acest 
șantier este în continuă 
scădere, sarcinile lor 
apropiindu-se de sfîrșit, 
mentorii nu-și economi
sesc eforturile pentru a 
da finalitate întregii lu
crări. După ce au dat 
în exploatare primul 
hidroagregat, ei au ter
minat operațiile princi
pale de montaj la hidro- 
agregatul următor, avînd 
condiții ca pînă la 
sfîrșitul anului să-l co
necteze la sistemul ener
getic național. Intr-un 
ritm alert se desfășoară 
operațiunile de montaj 
la hidroagregatele 3, și 
4. Potrivit angajamen-

(Continuare în paț. a 3-a)
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Productivitate sporită
încă din primele zile ale 

lunii septembrie o serie de 
brigăzi de la E. M. Petrila 
s-au angajat pe drumul greu, 
dar presărat cu multiple sa
tisfacții, al sporirii produc
ției de cărbune. Mihai 
găeru de la zona a IH-a 
preună cu ortacii, după 
în primele opt luni ale
nului a realizat o depășire 
de 950 tone de cărbune, a 
continuat seria succeselor și 
la începutul acestei luni. Ast
fel, în numai patru zile, bri
gada condusă de Țigăeru are 
un plus de 145 tone datorită 
realizării unui randament 
superior (6,86 tone/post). In 
linia ascendentă au intrat și 
brigăzile conduse de Mihai 
Iszlai (901 tone peste plan 
în primele opt luni ale a- 
nului) și Costică Mitrea (a- 
proape 1 000 tone depășire 
în perioada 1 ianuarie — 1 
septembrie).

In numai 12 schimburi
Rezultate frumoase au ob

ținut și minerii de la zona 
a Il-a a aceleiași exploatări, 
loan Apostol cu brigada sa, 
într-un abataj cameră în 
stratul III, a realizat un ran
dament de 9,5 tone/post (față 
de 7,1 planificat), depășind 
planul în primele 4 zile ale 
lunii cu aproape 170 tone. 
Cu 120 tone peste plan se 
prezintă și harnicii mineri 
din brigada lui Carol Savu.

In urmărirea acestor lideri 
ai exploatării petrilene au 
pornit și brigăzile conduse 
de Constantin Lupu și Ioan 
Erdbș de la zona I. De re
marcat că după ce în primul 
semestru zona respectivă se 
număra printre codașe, dato
rită unor eforturi apreciabi
le, astăzi se numără printre 
colectivele care fac cinste 
întregii mine.
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fost depășit cu 10 I 
ită sporirii randa- •

Spre noi abataje
Colectivul de muncitori, in

gineri și tehnicieni de la sec
torul de investiții a realizat 
în perioada 1 septembrie — 5 
septembrie frumoase succese 
în activitatea de străpungere 
a stratelor subterane. Briga
da lui loan Băbuț lucrează 
în prezent la executarea unei 
galerii de legătură cu blocul 
II orizontul 16. Se execută 
săparea cu un profil de 12,5 
și armare metalică cu armă
turi tip TH-6. Deși inițial 
planul era de a săpa 130 mc, 
acesta a f 
mc datorită ...___ ______
meniului cu 0,2 mc/post. A- I 
celeași creșteri de randament « 
le-au obținut și minerii din 
brigăzile conduse de Petru 
Tătarii și Andrei Kovacs.

I

meșteșugărească

„Deservirea"

La Cooperativa

t t t
t t< J
E

PREOCUPĂRI

$1 IDEI

CREATOARE
In contextul preocupărilor 

majore ale conducerii Coope
rativei meșteșugărești „De
servirea" din Lupeni, privind 
diversificarea producției și 
deservirea populației ou pro
duse de concepție proprie, 
realizate la un nivel Superior 
de execuție, se încadrează și 
activitatea colectivului de la 
atelierul de tîmplărie con
dus de Alexandru Nagy. în
ființat acum patru ani, a- 
cest atelier s-a impus ca una 
din cele mai promițătoare 
secții ale cooperativei, prin 
realizările obținute și clima
tul creator ce caracterizează

muncitori de 
cu doi ani, a-

colectivul de 
aici. In urmă 
telierul de tîmplărie a fost 
înzestrat cu utilaj tehnic în 
valoare de 200 000 lei, iar din. 
fondurile de investiții s-au 
construit două ateliere pen
tru lucru manual și lustruit 
mobila. Conducerea coopera
tivei s-a preocupat în același 
timp de calificarea muncito
rilor, astfel că numărul țîm- 
plarilor specializați a cres
cut de la doi la opt lucră
tori, școlarizați la cursurile 
de perfecționare pentru lus
truit mobila, organizate la 
Brad,

Călăuzindu-se după princi
piul asigurării unor produse 
realizate la nivelul cerințe
lor și exigențelor mereu cres- 
cînde ale populației, colecti
vul de muncitori tîmplari a 
reușit să statornicească în a- 
ceastă secție o atmosferă de 
creație plină de personalitate 
și originalitate. Faptul acesta 
este demonstrat de expoziția 
de mobilă organizată recent 
în orașul Lupeni.

Printre cele mai noi reali
zări ale atelierului de tîmplă
rie prezentate în cadrul ex
poziției de mobilă, patru pro
totipuri rețin atenția în mod1

cu totul deosebit. Este vorba 
în primul rînd de un dulap- 
vitrină cu două corpuri și 
cinci uși, confecționat din 
cherestea de brad și panel 
de fag furniruit și lustruit pe 
ambele părți. Dulapul-vitrină, 
executat cu multă măiestrie 
artistică, este un prototip o- 
riginal — rezultatul concep
ției tov. Alexandru Nagy, 
șeful atelierului. Cîteva cu
vinte despre acest harnic și 
priceput meseriaș : lucrează

Cornel HOGMAN

(Continuare In pag. a 3-a)
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Rezultate tehnice
Dinamo Bacău — Petrolul 5—0
U.T.A. — Progresul 2—0
„U" Craiova — F. C. Argeș 1—0
C.F.R. Cluj — Dinamo București 0—1
Steagul roșu — Farul 2—0
Rapid — Jiul 1—0
Steaua — „U“ Cluj 3—1
Politehnica — C.F.R. Timișoara 1—0

Clasamentul

a ■

1. U.T.A. 2 2 0 0 4—0 4
2. Steagul roșu 2 2 0 0 3—0 4
X Dinamo București 2 2 0 0 3—1 4

4. „U“ Craiova 2 2 0 0 2—0 4
5. Dinamo Bacău 2 1 0 1 6—2 2
6. Steaua 2 1 0 1 4—3 2
7. Rapid 2 1 0 1 1—1 2
8. Politehnica 2 1 0 1 2—3 2
9. Farul 2 1 0 1 2—3 2

10. Progresul 2 1 0 1 1—2 2
11. „U" Cluj 2 1 0 1 2—3 2
12. Petrolul 2 1 0 1 3—6 2
13. C.F.R. Cluj 2 0 0 2 0—2 0
14. C.F.R. Timișoara 2 0 0 2 0—2 0
15. F. C. Argeș 2 0 0 2 0—2 0
16. Jiul 2 0 0 2 0—3 0

Etapa viitoare
Farul — „U" Craiova
Petrolul — Rapid
F. C. Argeș — C.F.R. Cluj 
Progresul — Steagul roșu
C.F.R. Timișoara — Dinamo Bacău 
Dinamo București — Politehnica 
„U" Cluj — U.T.A.
Jiul — Steaua

Rugbi

0 VICTORIE BIFICILĂ
Desfășurat pe terenul „Jiul-1 

din Petroșani, meciul de rugbi 
dintre divizionarele A Știința 
Petroșani și Constructorul Bu
curești, contînd pentru cea de 
a treia etapă a -----a campionatului,

F
O
T
B
4
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Tristeți duminicale
— Bună dimineața !
Vrei, nu vrei, bea Grig ore, 

aghiazmă... Dacă s-ar putea 
vinde toate tristețile dumi
nicale de-acum, cu ploile lor 
reci și melancolice, cu car- 
tilagii implorind beția dimi
neților cu ultraviolete de al
tădată, cu zbateri în nesigu
ranța dragostei dezolante de 
toamnă, fără păsări, ca in
tr-o elegie de Massenet și- 
fără fotbal, mulți ne-am afla

la titlu cu eiI
Q Și „Steagul roșu", dac- 

am înțeles bine, emite su
nete cu pretenții ascuțite. 
„Regelui" Niky (Dumitriu II) 
îi este străină, cred, teoria 
relativității. Totul, ori nimic ! 
Fantezie de doi bani ? Cine 
știe !

O Cu flerul său infailibil, 
de chelner de vagon-restau- 
rant, Lucescu simte, într-un 
meci, cînd cel din fața sa,

Radiografia etapei
acum la volane de „Dacii", 
plutind pe firul șoselei și 
uitînd de dorul lelii... Este ? 
Este. Dar așa, ne-apucă seara, 
apoi noaptea, privind fix, un
deva înapoia ferestrei, afară, 
condiționați de indispoziții, ne- 
admițînd penaltyul infrînge- 
rii Jiului, ca pe o glumă si
nistră sau o lecție de morală 
usturătoare. N-avem ce face I 
Vrei, nu vrei, bea, Grigore, 
aghiazmă !

£ Bacăul și-a scos ghipsul 
(nu, nu e o aluzie la Dem- 
brovschi) și se dezlănțuie ju
venil. Capricii! Contempla
tivi, ploieștenii — fără pre
tenții — își cresc o viitoare 
echipă. Deocamdată, vederea 
scurtă le joacă feste...
• Campionii, s-ar părea, 

detestă realitatea, deși aceas
ta îi domină. Cu piepturi bom
bate, de gimnaști, așteaptă 
marea confruntare. Moral ri
dicat au ? Au. Ei, acum să 
vedem !
• La Craiova, se... numă

ră încet, dar bine. Oltenilor 
le e frică să greșească. 1 + 
1 = 2; 2 X 2 = 4. In Bănie 
se zvonește că anul acesta, 
totul e clar; s-a copt echipa;

portarul adică, devine... mus- 
culiță. Și golul, e gataI Fără 
a avea alură încă, deși îna
intașii 
cisivi, 
portar 
lemn.

săi au devenit mai in- 
Dinamo are, acum, 
nu o... sculptură în

i r
• Cu instinct sănătos și 

bun simț, Steaua începe să-și 
corecteze romantismul. Vălul 
viselor se destramă. Iordă- 
nescu e extraordinar. De-aici, 
din această Stea va răsări o 
mare campioană. Cînd 2 
Dac-aș fi computer...
• „Poli" Iași a învins 

C.F.R. Timișoara. Cu 1—0. 
Doar cu 1—0. încă nu înțe
leg strania lucire din ochii 
ieșenilor la venirea lui Gil 
Mărdărescu 
e devreme. Nu 
nici n-am s-o
• Cuvintele 

zice, nu sînt valabile la 
numite adîncimi sufletești. 
Ce inedit să găsesc eu pen
tru a liniști „spiritul" Jiu
lui ? Oare e necesar ? Nu. 
Jiul de-abia duminică începe 
campionatul...

o...

in Copou. Poate 
știu, cred 
pricep, 
obișnuite,

că

se
a-

V. TEODORESCU

A

Infrîngere prin 11 m 1

Rapid-Jiul 1*0
începem cronica acestui meci, 

al doilea al Jiului în actualul 
campionat, cu minutul 82 al întîl
nirii, cel care avea să decidă soar
ta partidei. La un luft elementar 
al lui Popescu, pe partea stingă 
a porții lui Stan, Năsturescu preia 
mingea, intră hotărît în careu, dar 
este contrat de Sandu venit în 
ajutorul apărării. Arbitrul Nicolae 
Cursaru din Ploiești apreciază 
atacul ca nereglementar și indică 
ferm punctul de la 11 m. Dinu 
execută lovitura pe jos, în stînga 
lui Stan și... 1—0 pentru Rapid.

Ce se întîmplase pînă atunci ? 
începutul meciului aparține 

Rapidului care ataca în trombă, 
în special pe aripa dreaptă, unde 
Năsturescu îl depășește cu regulari
tate pe Popescu, aflat în zi slabă. 
Centrările venite de la Năsturescu 
sînt respinse însă cu calm și sigu 

- ranță de Georgevici, dar mai ales 
de Stoker — adevărat stîlp al apă
rării în acest meci. Dinu și Dumi
tru încearcă de cîteva ori poarta 
lui Stan, dar fără succes, iar în 
minutul 13 Stan se remarcă prin
tr-un plonjon spectaculos la o cen 
trare periculoasă a lui Năsturescu. 
Minutele 16 și 18 marchează noi 
atacuri ale Rapidului, prin Dumi
tru și Lupescu, apărătorii Jiului 
făcînd și de data aceasta față si
tuației.

După acest iureș, Jiul încearcă 
primele atacuri, destul de timide 
însă, Țurcan și Achim 
se încadrează în jocul de
samblu al înaintării. Cel mai peri
culos se dovedește Peronescu care 
se face remarcat prin cunoscute
le-! curse pe extremă. In min. 22 
șutul puternic al lui Libardi este 
blocat de Rămureanu la rădăcina 
barei. In min. 24, combinație reu
șită între Țurcan — Libardi —

nu
an-

Peronescu ; min. 35 lovitură liberă 
pentru Jiul la marginea careului 
rapidist, dar șutul lui Libardi se 
oprește în zidul advers. Aceiași 
lucru se petrece și în min. 45.

Repriza a doua este în general 
echilibrată. Jiul face un joc de 
așteptare, mizînd pe un meci nul 
care ar fi fost firesc, „ conform 
cursului jocului, din această parte a 
întîlnirii. In min. 57, Angelescu 
ratează o mare ocazie, iar peste 
2 minute Jiul e.ste salvat de... vînt 
care scoate mingea în aut 
atac al lui Neagu. Minutele 63 și 
64 oferă două ocazii bune Jiului 
dar Rămureanu nu este de 
cu concretizarea lor.

In min. 66 Naidin îl înlocuiește 
pe Achim, schimbare ce se dove
dește inspirată întrucît acesta se 
înțelege mai bine în joc cu Li
bardi. In min. 78 Neagu îi suflă 
mingea lui Stan care vroia să de
gajeze și trage apoi în bară. De 
altfel, acest lucru s-a întîmplat 
de mai multe ori în decursul jo
cului, Stan nereușind niciodată să 
găsească antidotul acestor atacuri 
de deposedare inițiate de Neagu.

După golul rapidist, descris la 
început, Năsturescu inițiază o ac
țiune spectaculoasă driblmd 3—4 
jiuliști, dar centrarea sa este ra
tată elementar de Codreanu intrat 
între timp în atacul rapidist. Jiul 
face o nouă schimbare în min. 83, 
Ionescu luînd locul lui Țurcan.

Față de aspectul jocului, apre
ciem că rezultatul dezavantajează 
pe Jiul care merita un punct. 
Fotbalul se joacă însă pe goluri 
și acest lucru l-a cunoscut Rapidul 
care și-a realizat țelul propus : un 
gol mai mult decît adversarul.

la un

acord

A. DULA
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Studenții cîștigă un balon Ia tușă

I

Sală de haltere la Lupeni
Cu cîteva zile în 

Lupeni a fost dată 
sință o sală de haltere, 
tuată în apropierea ștrandu
lui „Preparatorul". Sala este 
dotată cu aparatură de gim-

urmă, la 
în folo-

si-

nastică, vestiar, baie și stă 
zilnic la dispoziția iubitorilor 
sportului cu greutăți care 
are o frumoasă tradiție în 
Lupeni.

Ioan PlRVU
corespondent

s-a situat pe linia mediocrității. 
Fazele de spectacol, destul de 
sporadice, nu și-au găsit ținta, 
publicul plecînd dezamăgit de 
jocul prestat de echipa studen
țească. înaintarea nu a prac
ticat acel joc atractiv pe care 
îl știe, subtilitățile tehnice au 
lipsit, iar linia de treisferturi 
s-a pierdut de foarte multe ori 
in apropierea buturilor adver- 

La rîndul lor, oaspeții au
avut o comportare meritorie, 
dînd o ripostă neașteptat de 
bună rugbiștilor din Petroșani. 
Ei au reușit să destrame ata
curile adversarului și la un 
moment dat chiar să preia con-

se.

ducerea. Dacă numeroasele lo
vituri de pedeapsă acordate 
gazdelor ar fi fost transfor
mate, soarta meciului era alta. 
Comportarea echipei Știința în 
acest meci va trebui analizată 
de conducerea tehnică a echi
pei și luate măsurile de rigoa
re. Altu-i potențialul jucători
lor ștudenți. Ii așteaptă meciuri 
mai grele decît 
mele trei etape, 
cîștigat.

Meciul începe 
minare a oaspeților care be
neficiază de două lovituri d* 
pedeapsă dar Meiu și Hara- 
lambie nu le transformă O 
gravă greșeală de apărare a 
bucureștenilor face ca Moroa 
să realizeze o încercare, trans
formată de Crăciunescu și sco
rul devine 5—0 pentru Știinta. 
In continuare aspectul jocului 
nu se schimbă, se caută mal 
mult tușa, jocul la mînă al 
balonului, se comit multe gre
șeli tehnice care defavorizează 
ambele echipe. Oaspelii înscriu 
totuși 6 puncte prin Bdiangean 
care transformă două lovituri 
de pedeapsă, luînd astfel pen
tru puțin timp conducerea.

Sfîrșitul primei reprize idu- 
ce victoria gazdelor. O grăma
dă organizată la 20 metri de 
buturile adverse, introducerea 
balonului în linia a TT-a si ar
bitrul acordă lovitură i de pe-, 
deapsă care e transformată de 
Crăciunescu. După pauză se 
joacă în același ritm, se fae 
greșeli după greșeli, Știința a- 
rătînd ca 
tată. Au 
a înscrie 
Iacob nu 
lovituri de pedeapsă 
gazde iar Meiu, Gheorghiu și 
Boiangean de la oaspeți i-au 
imitat.

O comportare bună au avut-o 
Marinescu, Roșea și Moroe de 
la Știința, Nedelcu și Boian
gean de la Constructorul. A 
arbitrat bine Tănase Nasta din 
București.

Emilian NEAGOE

cele din pri- 
pe care le-au

în nota de do-

o echipă dezorien- 
mai fost ocazii de 
dar Crăciunescu și 

au transformat două 
pentru

A început campionatul județean
S-a dat startul în campionatul județean de 

fotbal, competiție de mare popularitate, care 
reunește pe arenele de sport pe cei mai pasio
nați iubitori ai balonului rotund. In campiona
tul județului Hunedoara, Valea Jiului este re
prezentată de următoarele șapte echipe : Prepa
ratorul Lupeni, Constructorul Lupeni, Energia 
Paroșeni, Minerul Vulcan, Minerul Aninoasa, 
Preparatorul Petrila, Parîngui Lonea. Minerul

Uricani s-a retras anul trecut, inexplicabil, din 
competiție.;

Prima etapă a noului campionat județean s-a 
consumat sîmbătă după-amiază și duminică, 
prilejuind dispute pasionante, urmărite de nu
meroși spectatori. Iată cîteva amănunte de la 
ele, trei întîlniri desfășurîndu-se pe terenul de 
zgură de la Uricani — deosebit de solicitat a- 
cum cînd stadionul din Lupeni este în reparație.

Cabana Șurianu liniște
Și I ■ I nerăbdare de drum

Constructorul Lupeni — 
Constructorul Hunedoara 

0—1
In deschiderea meciului se

niorilor am urmărit întîlnirea 
echipelor de juniori. Am asis
tat la un joc bun, corect, 
cursiv din partea ambelor e- 
chipe. Hunedorenii au înscris 
primii, au fost egalați, au luat 
conducerea cu 2—1, au fost 
egalați din nou și cu scorul de 
2—2 s-a terminat partidat

Meciul seniorilor a fost aspru 
din primele minute. Cu o e- 
chipă nouă, gazdele au pornit 
decise să învingă. Ele și-au

ocazii de gol,

DIVIZIA C
Știința Minerul Bocșa 3-0

Duminică dimineața, micuța 
tribună a stadionului din Pe
trila a devenit neincăpătoare 
pentru numeroșii iubitori ai 
fotbalului care au ținut să a- 
siste la primul joc al echipei 
Știința Petroșani în 
propriu. In cele din urmă, 
au avut satisfacția de 
la o victorie categorică 
studenților în fața 

Bocșa. Ceea ce a 
în mod deosebit a 
bun al gazdelor. De mult 

am mai asistat la un spec-

fieful11 
ei 

a asista 
(3—0) a 
Mineru- 
satisfă- 
fost jo-

lui 
cut 
cui 
nu 
tacol fotbalistic atît de plăcut 
oferit de două echipe din di
vizia C.

In apărare, Știința a prezen
tat un portar (Marincan) sigur 
în intervenții, un fundaș cen
tral (Tudor) calm și decis, doi 
fundași laterali la fel de com
bativi în situații de apărare și 
de atac. Zăvălaș, unul din noii

componenți ai echipei a dovedit 
o bună orientare în teren, dar 
nu are viteza și promptitudi
nea caracteristică unui apără
tor. Linia de mijloc, Tismăna- 
ru-Știr, a funcționat bine, con
tribuind din plin la reușita fi
nală. Cvartetul ofensiv a pre
zentat două noutăți pe postu
rile centrale. Alături de Bălă- 
neanu 
vă de 
Ștefan 
cadrat 
dar a 
ori în 
doilea,
mai veche, dar nu greșim cu 
nimic afirmînd că a făcut cel 
mai bun joc al său sub culo
rile universitarilor petroșăneni.

Primele 20 de minute aparțin 
gazdelor. Cu toate acestea, o 
singură ocazie mai clară este 
creată la poarta lui Laichici în

și Făgaș (în mare ver- 
joc), au apărut tinerii 

și Matei. Primul s-a în- 
bine în noua sa echipă 
fost surprins de multe 
poziție de ofsaid. Al 

Matei, este o cunoștință

Minerul Lupeni
Cu un plus de voință, Mine

rul putea tranșa partida în fa
voarea 
dc joc 
de. mu, 
ză din 
bit de
25 și 26, Bulbucan și Gros ni
meresc barele porții adverse și 
nu plasa. Oaspeții încearcă să 
echilibreze jocul, au două oca
zii deosebit de bune prin Pre
da și Stoene, dar șuturile lor 
greșesc de puțin ținta, ultimul 
trăgînd în bară. In minutul 39, 
Bulbucan marchează primul gol 
el partidei. După o altă suită 
de atacuri succesive, minerii 
Înscriu al doilea gol, prin Mitu, 
in urma unei excelente pase 
primite de la Cotroază.

Repriza secundă aparține a- 
proape în întregime gazdelor

sa din primele minute 
cînd Bulbucan, Răsă- 

Grizea, Cotroază ratea- 
apropiere ocazii deose- 
favorabile. In minutele

de
26

min. 2, cînd Ștefan ratează 
pe stînga. Totuși, în min. 
în urma unui contraatac, Ma
tei centrează impecabil și Ște
fan reia cu capul în gol i 1—0. 
In min. 40 o pasă a aceluiași 
Matei este fructificată de Fă
gaș și e 2—0 pentru Știința. 
La 10 minute după reluare, 
Ștefan ridică scorul trimițînd 
cu capul în plasa porții 
verse o minge „lucrată" 
Bălăneanu. De reținut că 
min. 72 Știr execută slab o 
vitură de la 11 metri și por
tarul advers prinde. In conti
nuare, jocul devine anost, 
bele echipe atacă pe rînd 
nici una nu reușește să-și 
eze ocazii bune de gol.

A arbitrat cu scăpări o 
gadă condusă la centru de 
briei Blau (Timișoara).

creat mai multe
dar Marcel și Beudean n-au ni
merit poarta. Nervoși pe ine
ficacitatea lor, lupenenii au 
început să joace dur, să urmă
rească picioarele adversarilor, 
să-.și amenințe partenerii de 
întrecere, cum au făcut Suciu 
și Beudean în neputința lor de 
a-și depăși adversarii, de a 
cîștiga duelurile la balon. Nu
mai promptitudinea și exigen
ța arbitrului loan Panait au 
făcut ca jocul să nu ia o altă 
întorsătură, spiritele să se cal
meze. Hunedorenii au jucat mai 
calm, mai economicos, dar cu 
multă vigoare și fantezie. Ei au 
dovedit și o mai bună pregă
tire tehnică și fizică, s-au ri
dicat deasupra valorii generale 
a adversarului. Spre finalul 
partidei, extrema stingă a oas
peților a recuperat o minge 
mijlocul terenului, a pornit 
slalom spre poarta adversă 
de la circa 12 metri a șiitat 
plasă : 1—0 pentru Construc
torul Hunedoara, rezultat me
ritat cu care s-a încheiat par
tida. A arbitrat foarte bine 
brigada petroșăneană compusă 
din loan Panait (la centru), 
Gheorghe Cazan și Ștefan Ma- 
reș (Ia tușe).

la 
în 
Și 
în

D. G.

ad- 
de 
în 

lo-

am- 
dar 
cre-

bri- 
Ga-

Nicolae LOBONȚ

Metalul Toplef 3-0
(adică jucătorilor din Lupeni), 
care se instalează cu autoritate 
In jumătatea de teren a oas
peților. Răsădeanu și Bulbucan 
sînt tot 
mingi de coechipieri însă șu
turile lor
xactă. In plină dominare a lu- 
penenilor, jucătorul Perețeanu 
de la Metalul îl depășește în 
viteză pe Gros, șutează la poar
tă, Șarpe respinge, între Gros 
și Perețeanu are loc un schimb 
de „amabilități11 în urma că
rora cei doi sînt invitați de ar
bitru să părăsească terenul de 
joc. După acest incident, deza
probat de publicul din Călan 
(„Fieful11 pentru 5 etape al Mi
nerului Lupeni), jocul se des
fășoară mai mult la centrul 
terenului. Fotbaliștii din Lu
peni par mulțumiți de rezultat,

timpul căutați

nu au adresă...

cu

e-

nu mai forțează, iar oaspeții 
nu reușesc să reducă din scor. 
In minutul 79 însă, „cade" al 
treilea gol al gazdelor, înscris 
tot de Mitu. Pînă atunci am 
mai asistat la cîteva ratări ale 
lui Răsădeanu și Bulbucan, la 
o mare ocazie irosită de Cio- 
tor de la Metalul Topleț. Sfîr- 
șitul partidei aparține mineri
lor dar goluri nu se mai în
scriu. Arbitrul Andrei Tudor, 
din Sibiu, care a condus slab, 
a consfințit victoria cu 3—0 
a. echipei Minerul Lupeni, me
ritată, muncită. Jucătorilor de 
la Lupeni le-a lipsit căldura 
publicului de acasă, pe care 
singuri și l-au înlăturat. Re
vederea numai la primăvară.

Energia Paroșeni — 
Minerul Vulcan 2—1
Al doilea meci al cuplajului 

de la Uricani a fost de un ni
vel tehnic bun și a opus două 
echipe tinere din două locali
tăți vecine. Ploaia măruntă și 
timpul răcoros nu au influențat 
desfășurarea jocului. Energeti- 
cienii, care au avut o compor
tare foarte slabă în campiona
tul trecut, ocupînd ultimul loc 
în clasament, au evoluat bine, 
constituind o surpriză plăcută 
pentru spectatori. Ei au pres
tat un joc gîndit, cu pase pre
cise au periclitat în permanen
ță poarta adversă. In minutul 
30, Comșa a deschis scorul pen
tru Energia, care nu a mai fost 
modificat pînă la pauză.

In partea a doua a întîlnirii, 
tot energeticienii 
jocul și 
nute de 
nu urcă 
tinuare, 
organizat, încercînd să reducă 
din handicap. Ei reușesc acest 
lucru în minutul 60 prin Gol- 
goțiu. Pînă la sfîrșit, ambele 
echipe mai au ocazii de a în
scrie, dar scorul rămîne ne
schimbat. Victoria fotbaliștilor 
de la Energia în primul lor 
meci ar putea fi un bun suport 
moral pentru întîlnirile viitoa
re. Se spune că băieții promit.

' G. D.
Energia Deva — 

Minerul Aninoasa 0-

nimeni nu se ocupa de pregă
tirea ei, de asigurarea condi
țiilor de antrenament și pre
zentare la meciurile oficiale, 
forța echipei a îpvins. Băieții 
s-au mobilizat, s-au angajat 
să-i oblige pe diriguitorii spor
tului aninosean ca, prin rezul
tatele lor, să le asigure spri
jinul necesar. Primul meci din 
acest campionat l-au susținut în 
deplasare, la Orăștie, cu Ener
gia Deva. Cu toate că nu este 
bine pusă Ia punct cu pregăti
rea, echipa aninoseană a prins 
o zi foar.te bună și a învins 
cu scorul de 1—0. Spectatorii 
din Orăștie au aplaudat jocul 
bun al aninosenilor care alcă
tuiesc o echipă matură, com
pletă, în care experiența lui 
Furnea, Danciu, Olteanu I. Her- 
lea se îmbină cu vitalitatea și 
dorința de afirmare ale tineri
lor Marinescu, Broască, Boroș 
II, Olteanu II, Șine. Golul în
vingătorilor a fost înscris de 
Broască printr-un șut năpraz- 
nic din . interiorul careului 
mare.

Deci, echipa din Aninoasa a 
pornit cu dreptul în acest cam
pionat. Ea are nevoie însă de 
mai mult sprijin din partea 
sindicatului minei, a acelora 
care Se ocupă de mișcarea 
sportiv» la Aninoasa. Specta
torii cred în echipă în startul 
ei bun.

Preparatorul Luneni 
Preparatorul Petrila 

0—2

Eugen POPA

controlează 
peste numai trei mi
la reluare, Aruncutea- 
scorul la 2—0. In con- 
vulcănenii atacă mai

Meciul 
chipe ale 
Lupeni și 
rat sub semnul unui echilibru 
valoric, a fost presărat cu des
tule faze de fotbal curat. Lu- 
penenii au dominat mai mult, 
și-au creat mai multe ocazii 
de gol, dar le-au ratat cu se
ninătate. Petrilenii s-au apărat 
însă cu calm și luciditate și 
au contraatacat periculos. Două 
din contraatacurile lor s-au sol
dat cu două goluri cu care au 
cîștigat întîlnirea. Profitînd de 
slăbiciunea apărătorilor lupe- 
neni, în minutele 63 și 88 Ve- 
lea și Foca au semnat victoria 
echipei lor. De notat perfecta 
sportivitate de pe teren ceea ce 
am dori să vedem la toate 
meciurile de fotbal. S-au re
marcat Ștefănescu, Nemeș, Vi- 
șa de la gazde, 
lea, Foca, Seres de Ia oaspeți. 
A arbitrat bine 
ciuc din Deva.

La juniori : 8—1 pentru pe- 
trileni.

1
Deși înaintea începerii cam

pionatului, echipa Minerul A- 
ninoasa avea o situație dificilă,
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I
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La cabana Șurianu se poa
te ajunge pe mai multe tra
see, din mai multe direcții. 
Noi îl vom recomanda în a- 
ceste rînduri pe acela care 
pornește din Petroșani și con
tinuă pe lingă cabana de vî- 
nătoare Aușel. De la Aușel, 
poteca spre Șurianu urmează 
paralel, la nivelul cabanei, pî- 
rîul Aușel (spre izvor) vreme 
de aproape o jumătate de oră. 
Apoi o ia Spre stînga pe ser
pentina care pune probleme 
și celui mai experimentat tu
rist. Drumul, foarte bun de 
altfel, străbate printr-o per
dea densă de brad, iese în 
cîteva luminișuri — platouri 
pline de afine și zmeură — 
și-și fringe ascensiunea la stî- 
na Aușel. Deși menține un 
urcuș pronunțat, pînă la stî- 
nă, traseul are un farmec a- 
parte care îndeamnă la con
templare. Pe același marcaj 
— triunghi albastru (de la 
cabana Aușel—se străbate go
lul alpin de deasupra stînei, 
apoi itinerariul continuă lin, 
pe culmile brăzdate de șuvițe 
repezi de apă ce coboară de 
pe creste. In curmătura Șu- 
rianului, traseul

dinspre Aușel se întîlnește cu 
traseul ce urcă de la cabana 
Lonea, prin platoul Bilele, 
și se însoțesc spre cabana Șu
rianu.

Drumul de la Aușel la Șu-

Itinerarii 
șl popasuri 

turistice
rianu, dificil în prima parte, 
dar deosebit de frumos, poate 
fi parcurs în 3 ore și jumă
tate — 4 ore. La capătul lui 
se află o adevărată oază a li- 
niștei — cabana Șurianu.

Situată pe versantul vestic 
al muntelui cu același nume, 
la altitudinea de 1 734 metri, 
cabana Șurianu este un 
punct turistic foarte frecven
tat, oferind vizitatorilor posi
bilitatea escaladării vîrfului 
lui Pătru .(cel mai înalt din 
munții 
în apa 
zerului

unor

spre locurile deosebit de fru
moase din apropiere. In cele 
două corpuri de clădiri, ca
bana este în măsură să găz
duiască peste 60 de turiști pe 
noapte. Ei pot beneficia de un 
bufet permanent (nu suficient 
de bine aprovizionat), de apa 
rece a izvorului din curtea 
cabanei, de bănci pentru o- 
dihnă, de briza lacului, de 
minunate locuri pentru plim
bare sau pentru jocul cu min
gea. Din păcate, ospitalitatea 
cabanierului loan Cozmescu 
este cam rece, în camere dom
nește adesea dezordinea, mur
dăria, un miros urît, cearșa
furile se schimbă la intervale 
mari de timp, îneît odihna îți 
este stînjenită de micile „gaz
de" de prin pături și saltele. 
De aceea, după o noapte sau 
mai multe „suportate' 
rianu, poți 
poteca spre 
frumoase și 
cabane din
— cabana Oașa.

Deci, într-un număr viitor, 
Oașa.

la Șu-
lua nerăbdător 

una din cele mai 
mai frecventate 
munții Sebeșului

I
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Sebeșului), a unei băi 
limpede și rece a Ie- 
din preajma cabanei, 
vizite de agrement

Teodor TRIFA

dintre cele două e- 
preparatorilor din 

Petrila s-a desfășu-

Dumitru GHEONEA

Un scurt popas în fața marcajului, apoi... mai departe

Lăscăianu, Ve-

Mircea Ostafi-

Staicu BĂLOI

I.G.C.L. Hunedoara — 
Parîngui Lonea 0—3
Lonenii au învins la Hune

doara, cu 3—0, prin neprezen- 
tarea echipei locale. Capricii 
ale fotbalului

O MONTREAL 7 (Agerpres). — Canota
jul academic românesc a obținut un succes 
strălucit la campionatele mondiale din a- 
cest an, adjudeeîndu-și prima medalie de 
aur din istoria sa, pe pistele de apă de la 
St. Catharines, în îndepărtata Canadă. Echi
pajul nostru de schif doi plus unu (singu
rul de altfel care ne-a reprezentat la cam
pionate), a fost alcătuit din Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura și Gheorghe Gheorghiu (antre
nor Popa Dumitriu). Schifiștii români au 
concurat în finală alături de puternicele e- 
chipaje ale R. D. Germane, U.R.S.S., Italiei 
etc.

Rezultatele concursului Pronosport 
nr. 36 din 6 septembrie 1970

1. Dinamo Bacău — Petrolul
2. U. T. Arad — Progresul Bucure !
3. „U" Craiova — F. C. Argeș
4. C.F.R. Cluj — Dinamo București
5. Steagul roșu — Farul

Rapid — Jiul
7. Steaua — „U“ Cluj
8. Politehnica Iași — C.F.R. Timișoara
9. Poiana — Sportul Studențesc

10. C.F.R. Pașcani — A.S.A. Tg. Mureș
11. U. M. Timișoara — Poli. Timișoara
12 Olimpia Oradea — Crișul
13. Metalul Cugir — C.S.M. Sibiu

6.

1
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X
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internațional

Tehnologie nouă 
de executare 
a lipiturilor 
la cultele 
de strung

Săsăran Liviu

de chimie industrială
(Urmare din pag. 1)

tute de cercetări și societăți 
de chimie, personalități de 
prestigiu In lumea chimiei 
din țară și de peste hotare. 
Printre cei prezenți la festi
vitatea de deschidere a lu
crărilor Congresului se aflau 
ministrul industriei chimice 
al R. P. Polone, Zawada Ed
ward, și Pierre Pelen, am
basadorul Franței la Bucu
rești.

Deschizînd lucrările Con
gresului, acad. Cristofor Si- 
mionescu, președintele Comi
tetului de organizare, a salu
tat în numele participanților 
prezența președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a adus mulțu
miri pentru bunăvoința de 
a fi acceptat ca lucrările a- 
cestei prestigioase reuniuni 
științifice să se desfășoare 
sub înaltul său patronaj.

In aplauzele celor prezenți 
a luat cuvîntul preșelintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul de salut al pre
ședintelui Consiliului de Stat 
a fost ascultat cu viu inte
res și aplaudat îndelung de 
întreaga asistență.

Au luat apoi cuvîntul prof. 
Georges’ Fleury, președintele 
Societății internaționale de

industrială, 
secretar 

Academia i 
U.R.S.S.,

A. I. 
științi- 

de Ști- 
Guy

chimie 
Kalinin, 
fie la 
ințe a
Pannetier, secretar general al 
Societății de chimie din Fran
ța, profesor la Facultatea de 
științe din Paris, Tadeusz 
Urnanski, membru al Aca
demiei de Științe din Polo
nia, profesor la Institutul 
politehnic din Varșovia, Do
nald F. Othmer, profesor la 
Institutul politehnic din 
Brooklyn — New York, șeful 
Departamentului de inginerie 
chimică, Heinrich Sondhei- 
mer, profesor la Universita
tea din Karlsruhe, directorul 
Departamentului de chimia 
apei din Institutul pentru 
tehnica gazelor, încălzire și 
chimia apei al Universității 
Karlsruhe din R. F. a Ger
maniei și Ion Cosma, prim- 
vicepreședînte al Consiliului 
popular al municipiului Bu
curești.

După ședința festivă 
deschidere a Congresului, în 
prima plenară a lucrărilor, 
ministrul industriei chimice, 
ing. Alexandru Boabă, a pre
zentat conferința „Chimia și 
progresul11.

Lucrările 
continuat 
amiezii în 
de specialitate.

» Inginerii
Maier Robert de la cunos
cuta uzină de mașini și u- 
tilaje UNIO din Satu Mare 
au realizat o nouă tehnolo
gie de executare a lipituri
lor la cuțitele de strung, 
prin care se reduce timpul 
de lucru la această opera
ție la jumătate. Este vorba 
de „lipirea prin curenții de 
medie frecvență a pastilelor 
din carburi metalice la cu
țitele de strung11.

(Agerpres)

Și

Prin Decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Du
mitru Dogaru a fost numit 
In funcția de președinte al 
Departamentului Cultelor.

PRIMA EDIȚIE A TÎRGULUI
INTERNAȚIONAL DUCUREȘTI
(Urmare din pag 1)

zentative succese obținute de țara 
noastră în acest domeniu.

In afara întreprinderilor româ
nești, la acest tîrg vor participa 
numeroase firme străine din 26 de 
țări ale lumii, printre care : Alba
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, Re
publica Democrată Germană, Iu
goslavia, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică, S.U.A., Anglia, Bra
zilia, Austria, Canada, Elveția. 
Franța, R. F. a Germaniei, Japo 
nia, Olanda, Suedia etc.

Prima ediție a Tîrgului Interna 
țional București va oferi vizitato
rilor și numeroase posibilități de 
informare și agrement. La toate 
standurile de cxfxyate, la dispo 
ziția turiștilor vor exista ghizi- 
interpreți. In incinta complexului 
expozițional, vizitatorii se vor 
putea deplasa cu trenulețe, special 
construite. De asemenea, aceștia 
vor putea servi masa pe loc la 
cele două restaurante amenajate 
și la numeroasele bufete, tonete, 
cofetării. Unități specializate vor 
desface produse ale industriei ușoa
re, obiecte de artizanat și altele.

Tîrgul Internațional București

suscită un interes deosebit în rîn
dul oamenilor muncii de toate ca
tegoriile și vîrstele din întreaga 
țară. Pentru a satisface numeroa
sele cereri ale celor ce doresc să-l 
viziteze, agențiile O.N.T., în cola
borare cu sindicatele, organizațiile 
U.T.C., cooperativele agricole de 
producție, celelalte organizații de 
masă și obștești, -facultăți, școli 
etc. desfășoară o vastă activitate 
pentru asigurarea transportului cu 
trenuri, autocare și alte mijloace. 
De asemenea se depun eforturi 
pentru satisfacerea celorlalte ser
vicii : masă, ghizi, bilete de intra
re la tîrg, precum și la unele ma
nifestări sportive sau artistice.

Prima ediție a Tîrgului Inter
national București va funcționa 
o perioadă de numai 12 zile De 
jceea este necesar ca toți cei care 
tiresc să se numere printre vizi- 

tori să se înscrie din timp. Este 
un prilej deosebit de a cunoaș
te mai profund realizările obținute 
de poporul român în anii socialis
mului și totodată de a face o 
excursie-instructivă și agreabilă în 
Capitala patriei noastre dragi — 
București.

*

i

Congresului au 
în cursul după- 
ședințe pe secții

LA PORȚILE DE FIER
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a afla amă- 
cu succesele

perioada vacanței 
de muncă voluntar- 
la drenajul terenu- 
stadionuj „Minerul*, 
la urgentarea dării

localitate a 
teren de bas- 
volei, iar a- 
de construire

verzi sau, spus 
cuvinte, la aceste o- 
planul a fost realizat 
prezent. In ceea ce 

plantarea pomilor or-

Urmare din pag. 1

tultii comun al montori 
lor și constructorilor, 
primul dintre ele ur
mează să intre în pro
be încă în acest an. Ce
lălalt, echipat în între
gime cu utilaje și insta
lații românești va

stitui premiera energe
tică a viitorului .cinci
nal.

Lista celor care s-au 
evidențiat pentru rezul
tatele deosebite obținute 
în cei 6 ani de eforturi 
continue la Porțile de 
Fier este foarte bogată. 
Aceiași oameni — mon-

tori, constructori, eny- 
geticieni, navigatori, sca
fandri — încep cel de-a! 
7-lea an de muncă, anul 
hotărîtor pentru darea 
în funcțiune a întregu
lui obiectiv, cu încre
derea de a devansa ma
joritatea lucrărilor, pen- 

economia națio-

nală să primească de la 
Porțile de Fier peste 
prevederile de plan în
semnate cantități de e- 
nergie electrică, iar vo
lumul de investiții ma
terializat aici să fie re
cuperat într-un tei men 
cît mai scurt.

(Agerpres)

TELEVIZIUNE
MARȚI 8 SEPTEMBRIE

18,00

19,30
20,00
20,15

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.
Lumea copiilor : „Fami
lia năzdrăvană Ia ma
re*1.
Actualitatea 
mie.
Concursul și 
Internațional
Enescu". Soliștii Filar
monicii din Varșovia. 
Transmisiune din Sala 
mică a Palatului.

în econo-

Festivalul
„George

22,05

22,15
22,35

23.15

Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Clasici ai dramaturgiei 
universale: „Tartuffe" 
de Moliere. Film-spec- 
tacol realizat de studi
ourile de televiziune 
franceze.
Itinerar bulgar. Jerovna

— Tîrnovo — Plovdiv 
— chipul nou al unor 
vechi așezări. Documen
tar.
Telejurnalul de noapte. 
Muzicorania TV. — Re
vista actualităților de 
muzică ușoară, 
închiderea emisiunii.

MIERCURI 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,05—9,30
Muzică și actualități; 7,00 Ra- 

Viața cărților; 
limba germană; 
știu; 11,20 Mu
ll,30 De toate

(Agerpres)

iarnă porțiunile mai ușor de exploatat. Pînă în prezent, 
s-au întocmit, deja, procesele tehnologice la un număr de 
35 parchete, din cele 93 planificate. In funcție de acestea, 
au fost eșalonate și instalațiile de scos-apropiat. prin con
strucția unora noi și remontarea celor existente.

— Parcul de mecanisme e „în ordine" ?
— Dotația cu mecanisme, deși corespunzătoare pentru 

anul în curs, trebuie completată la nivelul sarcinilor plani
ficate. Se impune neapărat să ajungem la 127 ferăstraie 
mecanice, față de cele 115, existente actualmente. Vom 
primi și vom introduce, pentru prima oară în exploatarea 
forestieră, atît funiculare pasagere de tip FP-2, în nuimăr 
de 5 bucăți, și de tip FPU-500, o bucată, cit și, cel puțin, 
trei tractoare articulate TAF, toate realizate la noi în țară. 
Adăugate la mecanismele și utilajele de care dispunem la 
ora actuală, apreciem că zestrea dotării va răspunde dina
micii ascendente a producției.

— Alte măsuri preconizate ?...
— Ne străduim să extindem exploatarea în trunchiuri 

lungi la toate parchetele și să găsim cele mai bune soluții 
pentru scoaterea lemnului de dimensiuni mici, concomitent 
cu cel gros. De asemenea, ne preocupă asigurarea condi
țiilor în vederea măririi capacității de transport, prin spo
rirea numărului de autoremorci, ceea ce ar ajuta și la o 
sortare mai corespunzătoare.

Transportul cu remorci și scos-apropiat cu funiculare 
FP-2 și FPU-500, operații care pînă în prezent nu s-au mai 
efectuat cu atari instalații, se vor introduce la exploatările 
Valea Boului, Bilugu, Aușel, Roșia și Răscoala, în parchete 
noi, unde vor trebui stabilite procese tehnologice și orga
nizat lucrul în funcție de aceste noi condiții specifice.

Stocurile de iarnă se vor realiza pe baza unui grafic, în
tocmit în prealabil, pe sectoare, parchete, faze și sortimente. 
Adăugăm că muncitorilor din exploatări le-au fost asi
gurate condiții bune de cazare la toate parchetele, con- 
struindu-se încă două cabane pe lingă cele existente. Pen
tru evitarea fluctuației și permanentizarea muncitorilor, in
tenționăm să stabilim șefii de brigadă și mecanizatorii îrf 
apartamentele care au fost construite și se vor mai construi 
la Cîmpu lui Neag. Buta, Bilugu, Arcani.

— Dificultăți întâmpinați 1
— Din păcate, da. Trebuie să arătăm că o serie de 

greutăți — care ne-au stat în cale în acest an — își vor 
prelungi efectele negative, dacă nu se vor lua măsuri ope
rative, urgente, pentru a nu se perpetua. Fluctuația mun
citorilor e, încă. mare. Recrutarea efectivului necesar nu 
se poate face pe plan local, după cum se știe. Recrutorii 
pe care-i trimitem în alte județe trebuie să îndeplinească 
această cerință. Pentru o recrutare operativă, eficientă, a 
necesarului de muncitori vom trimite în delegație oameni 
cu experiență și influență asupra muncitorilor. Această 
muncă este dificilă, obositoare, uneori cheltuielile sînt 
peste... prevederi, dar așteptăm totuși din partea maiștri
lor, șefilor de sectoare inginerilor, tehnicienilor noștri, o 
preocupare sporită, să-și desfășoare această muncă ou plă
cere, cu tragere de inimă, pentru că va fi spre folosul co
lectivului, al unității.

Va fi necesar să refacem toate instalațiile avariate de 
ploi și să terminăm drumurile auto contractate cu I.C.F. 
Deva. Greutăți ne creează și U.M.T.F.-ul, deoarece nu de
ține o bază de întreținere, iar disciplina în rîndul condu
cătorilor auto lasă de dorit, de multe ori.

La izvoarele Amazonului
Cînd intre conchistadorii ami

cului imperiu al incașilor s-a ras- 
pîndit zvonul existenței fabulosu
lui Eldorado în estul Anzilor, 
noul guvernator Francisco Pizarro 
a organizat o mare expediție in 
fruntea căreia l-a pus pe fratele 
său Gonzalo. Caravana era forma
tă din vreo 2CC de oameni 
care pe jos, care calare; au 
din Quito, actuala 
cuadorului, in 
anului 1539. In i 
Pizarro a adunat aproape 4 
de indios, înarmați cu securi 
tesace, 
de 
rea 
de 
cu 
frigurile din Cordilieri și pînă la 
cutremure, mult prea frecvente 
pentru gustul europenilor —, cara
vana a pătruns în pădure, dar 
asta le-a adus în cale dilivultăți

ieșit 
capitală a E- 

ziua de Crăciun a 
timpul marșului, 

I mii 
și 

care duceau cu ei turuie 
porci și oi pentru aproviziona- 
trupei. Intîmpinînd dificultăți 

tot felul — de la ciocnirile 
triburi de indios, zăpezile și

INTERVIU
Una din formele importante 

de educare prin muncă a ti
nerilor, de cultivare a conștiin
ței socialiste a acestora, o con
stituie munca voluntar-patrio- 
tică, domeniu în care U.T.C.-ul 
are îndelungate și frumoase 
tradiții.

întotdeauna tineretul a par
ticipat activ la acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică ini
țiate de U.T.C., răspunzînd cu 
promptitudine la chemările or
ganizației, dovedind și în acest 
fel dorința valorificării crea
toare a inepuizabilelor sale re
surse de energie, entuziasm, a- 
vînt tineresc.

In contextul general al acti
vităților voluntar-patriotice se 
situează și colectivul tinerilor 
din Lupeni care a adus și a- 
duce o contribuție substanțială 
la înfrumusețarea orașului, la 
amenajarea a numeroase spații 
verzi, terenuri sportive, con- 

. strucții culturale, colectarea 
metalelor, strîngerea plantelor 
medicinale — acțiuni prin care 
inițiativa, hărnicia, spiritul to- 

dragostea de 
s-au manifes-

vărășesc ca și 
muncă a tinerilor 
tat din plin.

In dorința de 
nunte în legătură 
tineretului din Du.peni în do-

In acțiunile volunfar-patriotice ale utecîștilor din Lupenî

Obiective, realizări, perspective
meniul muncii patriotice, ne-am 
adresat 
BÎRLEA, 
orășenesc

— Care 
re tinerii 
ducerea U.T.C., 
pus spre realizare în cursul a- 
cestui an ?

Răspunsul a fost următorul :
— Avînd în vedere atît nu

mărul mare de uteciști din o- 
rașul nostru — peste 3 300 — 
conștiinciozitatea și promptitu
dinea cu care ei răspund che
mărilor organizației noastre, ca 
și succesele anterioare, ne-am 
propus și în anul acesta o. se
rie de obiective importante 
cum ar fi : continuarea colectă
rii

tovarășului AUREL 
secretarul comitetului 
U.T.C. Lupeni.
sînt obiectivele pe ca- 
din Lupeni, sub con- 

și le-au pro-

metal.elor vechi, amenajarea 
de noi spații verzi, plantarea 
de pomi ornamentali, amena
jarea și întreținerea terenuri
lor sportive, strîngerea plante
lor medicinale, colectarea de 
sticle și borcane, de macula
tură. La toate aceste lucrări 
am stabilit un plan valoric de 
88 000 lei la lucrările finanțate

și de 300 000 lei la lucrările 
nefinanțate.

— Intr-adevăr, sarcinile pe ca
re vi le-ați propus sînt mul
tiple, variate și importante. Ce 
s-a realizat pînă acum ?

— 894 tone fier vechi, ame
najarea a importante suprafe
țe de spații 
cu alte 
biective 
pînă în 
privește 
namentali, prevederile au fost 
depășite cu 800 bucăți. Pentru 
petrecerea in condiții cit mai 
utile a timpului liber s-au fă- 
cut prin contribuția tinerilor 
amenajări la cele cinci baze 
șporțitie din cadrul liceului și 
a...:ș£»l<iLor generale; la școala 
profesională din 
fost 'Construit un 
chet și unul de 
cum este în curs 
o popicărie. Elevii au mai e- 
fectuat în 
multe ore 
patriotică 
lui de pe 
au ajutat 
in folosință a unui bloc, la a-

menajarea spațiului din fața ci
nematografului Bărbăteni. O 
brigadă formată din 15 tineri 
de la liceul teoretic a efectuat 
12 zile de muncă patriotică la 
Fabrica de cărămizi Pricaz-O- 
răștie. O altă brigadă, formată 
din 30 de tineri de la școala 
profesională a efectuat 12 zile 
de muncă la construcția de dru
muri la Hațeg. Valoarea econo
miilor nefinanțate realizate se 
ridică la peste 750 000 lei față 
de 300 000 lei cît reprezintă 
angajamentele.

— Ce ne puteți spune despre 
felul în care i-ați stimulat, e- 
vidențiat pe tinerii care au 
participat la aceste activități ?

— Am organizat vizionări 
de spectacole în colectiv din 
fondurile organizației, diferite 
activități sportive, am cumpă
rat materiale sportive și instru
mente muzicale 
țiile de muzică 
nerilor-

Uteciștii care
în activitățile voluntar-patrioti
ce au fost popularizați la sta
ția de radioficare a orașului,

pentru forma- 
ușoară ale ti-

s-au evidențiat

în adunările 
am organizat 
Timișoara și 
tribuție de 50 
tea U.T.C. Doresc să amintesc 
cîțiva din tinerii care au răs
puns întotdeauna cu conștiin
ciozitate apelului nostru, care 
s-au evidențiat prin aportul lor 
la realizările 
Bojică de la 
Crețar, de la 
na Bercea și 
liceffl' teoretic și alțij.

— Ce acțiuni veți întreprin
de în viitor ?

— Pentru perioada mai re
ce, ne-am propus să pregătim 
baza de agrement V sud, să 
amenajăm un patinoar, iar 
pentru primăvară vom lucra la 
amenajarea a două terenuri de 
volei și, în general vom acorda 
o și mai mare atenție extinde
rii acțiunilor voluntar-patrioti- 
ce, orientării lor către obiective 
de interes deosebit, cu o mai 
largă participare a tinerilor.

generale U.T.C., 
cu ei excursii la 
Brașov, cu con- 
la sută din par-

noastre : Grigore 
„Viscoza11, Vasile 
preparație, Iulia- 
I. Deac-Gîf de la

Interviu consemnat de
Flavia DUMITRAȘ

diojurnal; 9,30 
10,10 Curs de 
10,30 Vreau să 
zică populară;
pentru toți... turiștii; 12,00 For
mații românești de muzică u- 
șoară; 12,30 Intîlpire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
14,00 Serial radiofonic pentru 
tinerii ascultători; 14,50 VTrs 
și doină; 15,00 Concursul și fes
tivalul internațional „George 
Enescu11. 15,30 Cîntece și jocuri 
populare; 16,00 Radiojurnal; 
17,05 Antena tineretului: 
Muzică populară: 18,03 
tehnică, fantezie; 19,00 
radio; 19,30 Așa 
noi; 20.05 Tableta
20.20 Argheziană; 
melodii preferate;
ria ideilor; 21,30 Moment poe
tic; 21,35 Solistul serii : Erie 
Charden; 22,00 Radiojurnal;
22.20 Sport; 22,30 Pentru mag
netofonul dv.; 23,00 Melodii li
rice; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

antă 
de 

20,25 
21,00

17,30
Știință, 
Gazeta 
pe ia 
seară;

Zece
Isto-

mii mu»
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Marele semn albastru 
(7—9 septembrie): Republ’ca : 
Acțiunea Vulturul (7—9 sep
tembrie); LONEA — Mine
rul : Lovitură puternică (7 —9 
septembrie); ANINOASA : 
Explozie în munți (8—9 sep
tembrie); BARBATENI : O- 
mul pe care îl iubesc (8—9 
septembrie); VULCAN : Sher
lock Holmes (7—9 septem
brie); LUPENI — Muncito
resc : Omul cu ordin de re
partiție (8—9 septembrie).

==

O LUME DISPĂRUTĂ m
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In a patra etapă a drumului său prin „lumea 
dispărută11, WALTER BONATTI (aflat de data 
aceasta în Peru) a escaladat crestele înghețate 
ale Anzilor Raura pentru a găsi lacul din care 
se desprind primele firicele de apă ce formează 
marele Amazon.

mari și i-a obligat să înce-
Oaincnii

și mai
tinească sensibil marșul.
își deschideau drum, servindu-se de 
securi ; cursul rîului Coca îi călău- 

s-au termi- 
doar rădăcinile și ierburile 

astîntpărau foamea. Mulți 
indios și dintre spanioli 
pierdut viața în hă- 
pădurii ecuatoriale. Dar,

zea și, cînd proviziile 
nat, 
le mai 
dintre 
și-au 
țișurile

dintr-o dată, în fața exploratorilor 
s-a ivit o mare cascadă. După ce 
ati depășit bubuitul asurzitor al
a|telor care se az.vîrleau în hăuri, 
Gonzalo Pizarro a ordonat 
struirea linei brigantine pentru 
putea continua drumul pe 
Brigantina lui Pizarro a fost
ma ambarcațiune care a brăzdat 
apele Amazonului și afluenților lui.

con - 
a-și 
ape. 
pli

Intr-o bună zi, cîțiva indios au 
povestit că la pumai cîteva zile 
de marș depărtare de tabără s-ar 
găsi „mîncare din belșug, aur și tot 
ceea ce căutau expediționarii". 
Pizarro a oprit caravana și a tri
mis înainte o patrulă sub coman
da lui 
tru a 
drumul 
plecat 
57 de 
doi ani de la plecarea din Quito 
și încă se părea că vor mai trece 
mulți alții înainte de sfîrșitul dru
mului. Patru zile după plecarea 
lor, ambarcațiunea s-a ciocnit de 
un trunchi care plutea în derivă 
și deteriorată, s-a împotmolit pe 
țărm. O dată reparată avaria, 
drumul a continuat timp de 
proape un an, înainte de a

Francisco de Orellana pen- 
căuta alimente și a 
mai departe. Orellana 

cu brigantina, însoțit 
soldați. Se scurseseră deja

găsi 
a 

de

a-
se

ajunge la gurile Amazonului. In 
tot acest timp, mica expediție a 
fost nevoită să înfrunte pericole 
și aventuri de toate soiurile, dar 
mai ales atacurile neîntrerupte ale 
triburilor de indios care țișueau 
cînd te așteptai mai puțin din 
desișul pădurii.

In timpul uneia dintre ultimele 
lupte, conchistadorii au avut 
impresia că erau atacați de indios, 
de femei, cărora le-au dat numele 
de „amazoane", de unde ar veni 
și numele fluviului. In realitate, 
asaltatorii nu erau femei, ci băr
bați cu plete lungi. S-a spus apoi 
că numele Amazon ar deriva d>n- 
tr-un cuvînt indigen compus din 
„ama* (a rupe) și „zonas" (lun
tre). Cuvîntul astfel creat ar sem
nifica „ruperea luntrei", 
violentele atacuri la care 
buit să facă
Sigur este însă că 
i urnit rîul pe care 
numele Marandn.

aluzie ia 
au tre- 

față conchistadotii. 
Orellana a de- 
?. navigat cu

(va urma)

Preocupări și idei creatoare
(Urmare din pag. 1)

aici de patru ani, deci de Ia 
înființarea secției de timplă- 
rie. Este un muncitor des
toinic, specialist în lucrări de 
tîmplărie, cu spirit de ini
țiativă și talent, bun îndru
mător în 
învățat-o 
Toți au 
laudă la adresa lui. Este stă
pînit de o mare pasiune pen
tru sculptura în lemn și lu
crări de artizanat pe care le 
realizează în timpul său li
ber. Această pasiune împle
tită cu perfecta cunoaștere a 
meseriei de tîmplar și 
țul originalității și-a pus 
prenta și pe prototipul 
pre care am vorbit.

Vizitind expoziția de 
bilă, atenția ne-a fost 
nută și de celelalte exponate 
prezentate : o canapea exten
sibilă tip „Carpați1*, la care 
s-a atașat o ladă cu ușă. 
confecționată din lemn de 
brad și panel furniruit; o 
bibliotecă cu uși curbate, vi
trină cu geam și cuier cu o- 
glindă — asamblate într-un 
corp armonios și proporțio- 
nat; o masă pentru televi
zor avînd două sertare și o 
placă rotativă, toate execu
tate din brad și panel furni
ruit completează în mod plă
cut înfățișarea expoziției. La 
realizarea acestor noi tipuri 
de mobilă și-au adus contri-

meseria pe care a 
la Tîrgu • Mureș, 
numai cuvinte de

sim- 
atn- 
des-

mo-
reți-

buția și întreaga capacitate 
profesională tîmplarii Ion 
Dîrnu, Ion Moldovan și lus- 
truitoarea de mobilă Maria 
Macarie.

Prezentate în cadrul expo
ziției pentru contractări pe 
anul 1971, noile modele au 
atras aprecierea vizitatorilor.

Din discuția purtată cu to
varășul Tiberiu Tecșa, vice
președintele cooperativei, am 
reținut că prețurile modele
lor executate de cooperativă 
nu depășesc pe cele din ma
gazinele de mobilă, obiectele 
putînd fi cumpărate și în 
rate. Conducerea cooperativei, 
acordînd o atenție din ce în 
ce mai mare problemelor le
gate de diversificarea pro-

duselor și deservirii popu
lației cu noi tipuri de mo
bilă, se va preocupa și în 
viitor de realizarea unor mo
dele originale, în care să îm
bine tradiția cu elementul 
modern, de extinderea capa
cității de lucru a secției do 
tîmplărie și ridicarea califi
cării lucrătorilor.

Remarcam -la început că 
acest colectiv este stăpînit do 
dorința de a se impune prin 
spirit creator și originalitate. 
Trebuie să mai subliniem în
că o latură caracteristică și 
anume i tinerețea. O tinerețe 
nu numai fizică, ci, o tinere
țe a noului, a îndrăznelii, a 
a\ intui ui.

CENTRUL DE LIBRARII DEVA
anunță deschiderea unei unități de ANTICA
RIAT în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 4 
în cadrul căreia va funcționa și secția Cartea 
prin poștă.

Anticariatul vinde și achiziționează de la 
populație cărți din diferite domenii.

CITITORI !

Folosindu-vă de serviciile unității de antica
riat vă puteți completa biblioteca personală !
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AVEM... DAR
LA DEPOZIT
Pe strada Republicii din Pe

troșani există mai multe maga
zine, dintre care două cu auto
servire, aparținînd O.C.L. 
mentara, magazine care nu 
trebui să se deosebească 
ele decît prin modul cum
prezentate mărfurile, mod care 
în ultimă instanță depinde de 
gustul și fantezia lucrătorilor și

Ali- 
ar 

între 
SÎllt

a responsabilului. Zic aceasta, 
deoarece în fiecare zi ar trebui 
să te înlîmpine aceeași politețe, 
aceeași amabilitate și bineînțeles 
aceleași sorturi de mărfuri. Care 
este insă realitatea în ce pri
vește fondul de mărfuri, procu
rate din același depozit, 
pe-aproape de magazinul nr. 
și vrei conserve de pește 
ulei, să zicem, nu găsești, 
în depozit sînt asemenea 
turi, ba încă ți se spune 
amărăciune că s-a făcut și 
manda, dar... Cam așa se 
tîmplă și cu alte mărfuri 
în unele magazine se află din 
abundență, iar în altele deloc. 
Ce să mai vorbim atunci de 
magazinele periferice, daca nici 
cele din centru nu sînt aprovi-

Stai
8 

în 
deși 
sor- 

cu 
co- 
în- 

care

arzionate la timp, așa cum 
pretinde un comerț modern, 
care să răspundă exemplar ce
rerilor și gusturilor consumatori
lor.

Considerăm că în 
conducerea O.C.L. 
trebuie să pună punctul pe 
astfel ca în 
efectuate de 
alimentare, aprovizionarea să fie 
făcută prompt. Cumpărătorului 
nu-i folosește în nici un fel 
comanda de care-i vorbește sau 
pe care i-o arată vînzătorul 
spre a justifica lipsa cutărui 
sortiment și aceasta cu atît mai 
mult cu cît depozitele sînt, 
după cîte știm, bine aprovizio
nate.

acest sens, 
Alimentara

î
urma comenzilor 
către magazinele

M. BARU

1
I
1
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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După deturnările 
de avioane

efectuate duminică
După cum s-a mai anunțat, în 

cursttl zilei de ieri s-au efectuat 
rrei deturnări de avioane, pentru 
care și-a asumat răspunderea Fron
tul Popular pentru Eliberarea Pa- 

J (F.P.E.P.). Un avion 
companiei ame- 
American a 
să aterizeze 

aeroportul 
avionul a 
îndreptat 

după

lestinei
„Boeing 747“ al 
ricane „Pan 
fost obligat
duminică seara la 
Amman. Ulterior, 
lat din - nou, fiind 
Cairo. La opt minute 
zarea pe aeroportul capitalei 
tene, avionul a fost aruncat 
aer. Pasagerii au reușit să se sal
veze.

Celelalte două avioane — vn 
„DC-8“ al companiei „Swissair" și 
un „Boeing-707“ al societății. a- 
mericane TWA — sînt reținute 
împreună cu cei 288 de pasageri 
și membri ai echipajelor într-o lo
calitate situată în deșertul Iorda
niei.

O altă tentativă de deturnare 
a unui avion al societății israelie- 
ne „El-Al" a eșuat.

Agenția France Presse relatează 
că F.P.E.P. a adresat 
elvețian un ultimatum 
cere autorităților de la 
elibereze trei deținuți 
arestați și judecați în Elveția 
cursul anului trecut tot 
acte de piraterie aeriană, în schim-

din 
deco- 

spre 
ateii- 
egip- 

în

guvernului 
în care 

Berna să 
palestinieni 

în 
pentru

bul punerii în libertate a pasageri
lor. Consiliul federal al Elveției 
a fost convocat de urgență ieri 
seara și astăzi dimineața pentru a 
lua în discuție condițiile formulate- 
de F.P.E.P.

Din Londra agenția Reuter tran
smite că F.P.E.P. a cerut guvernu
lui britanic să elibereze, în decuis 
de 72 de 
autori ai 
avionului 
parte, se 
cerilor externe al Marii 
a cerut Consiliului de Comerț a' 
țării să mențină la Londra avionul 
companiei i'raeliene „El Al", care 
a făcut obiectul tentativei eșuate, 
pentru a putea deschide o anchetă 
asupra incidentului. După 
s-a anunțat, în timpul luptei an
gajate la bordul avionului, 
din cei doi răpitori a fost ucis.

Astăzi dimineață, F.P.E.P. a dat 
publicității o declarație, reluată de 
agenția Reuter, în care se confirmă 
condițiile comunicate la Berna și 
Londra pentru eliberarea pasage
rilor și echipajelor. Declarația 
afirmă, de asemenea, că pasagerii 
de naționalitate israeliană vor fi 
reținuți ostateci pînă la eliberarea 
unui număr de palestinieni deți
nuți în Israel.

ore, pe unul din cei doi 
tentativei de deturnare a 
„Boeing-707". Pe de altă 
anunță că ministrul afa- 

Britanii

cum

unul

(Agerpres)

Londra
Al VI-lea Congres 

mondi al
de cardiologie
LONDRA 7 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmiteLa Londra au înce
put lucrările celui de al VI-lea 
Congres mondial de cardiologie, 
la care iau parte aproape 3 000 
de specialiști veniți din circa 
74 de țări ale lumii. Din Ro
mânia participă acad. Aurel 
Moga, acad, Constantin Iliescu, 
prof. dr. docent Petre Teodores- 
cu și alții.

Congresul va discuta proble
mele majore ale cardiologiei. 
Printre acestea figurează hiper
tensiunea și cardiopatia ische
mică, ca cele mai răspîndite boli 
de inimă, cardiomiopatiile (boli 
ale mușchiului inimii) și cardio- 
pediatria, precum și unele pro
bleme de fiziologie și fiziopato- 
logie circulatorie.

După cum arată presa lon
doneză, la congres se va discuta 
și despre viitorul transplantării 
inimii. Avînd în vedere că 
în ultimul an au avut loc pu
ține transplantări de inimă la 
om, se vor analiza mai mult 
rezultatele obținute în experien
țele pe animale.

Ser pentru
prevenirea 

fenomenului
de respingere 

a organelor 
grefate

MINNEAPOLIS (Minnesota) 
7 (Agerpres). — In cadrul la
boratoarelor clinicii universita
re din Minnesota a fost realizat 
un ser care previne fenomenul 
de respingere de către organism 
a organelor grefate.

După cum relatează agențiile 
de presă, dr. John Najarian, 
chirurgul-șef al clinicii, a afir
mat că în cele 8 luni de cînd 
se experimentează serul, la nici 
unul din cei 50 de bolnavi că
rora li s-au efectuat grefe 
rinichi nu s-a manifestat 
un fenomen de respingere. 
20 din acești bolnavi li 
grefat rinichi luați de la

s-au 
ca

davre. Or, în astfel de cazuri 
fenomenele de respingere sînt 
foarte frecvente.

Noul ser va contribui, potri
vit aprecierii doctorului Najari- 
an, la obținerea de noi succese 
nu numai în realizarea grefe
lor de rinichi, ci și a celor 
inimă.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
Campanie pentru
aderarea Angliei
la Piața comună

BONN 7 (Agerpres). —, Minis
trul britanic pentru problemele 
europene, Geoffrey Rippon, cate 
se află la Bonn, și-a început iuni 
dimineața consultările, cu diferite 
personalități politice vest-germane, 
consacrate examinării unor pro
bleme legate de aderarea Marii 
Britanii la Piața comună. El a 
avut o primă întrevedere în acest 
sens cu ministrul vest-german a1 
afacerilor externe, Walter Scheel.

In legătură cu vizita la Bonn a 
Tui Geoffrey Rippon, surse din 
preajma delegației ce o conduce, 
citate de agenția Associated Press, 
au subliniat că primul ministru al 
Marii Britanii, Edward Heath, in
tenționează să declanșeze luna vii
toare o campanie pe scară națio
nală pentru a obține sprijinul opi
niei publice britanice față de ade
rarea țării sale la Piața comuna. 
Potrivit surselor citate, o aseme
nea campanie a devenit necesară 
„deoarece interesul opiniei publice 
britanice față de C.E.E. a început 
să scadă".

TUNIS 7 (Agerpres). — O comisie specială a definitivat 
proiectul de reformă constituțională și de reorganizare a 
Partidului Socialist Desturian, s-a anunțat în capitala Tuni
siei. Proiectul stabilește atribuțiile guvernului și ale Adu
nării Naționale, precum și modul în care aceste organisme 
își vor desfășura activitatea. Guvernul va coordona politica 
internă și externă a țării, „în cadrul politicii generale pro
movate de șeful statului". In virtutea noilor prevederi con
stituționale, guvernul poate fi revocat printr-o moțiune de 
cenzură a Adunării Naționale. La rîndul ei, Adunarea Na
țională, căreia îi revin atribuții sporite în baza proiectului 
elaborat, va putea fi dizolvată de șeful Statului în condiții 
speciale.

Ahmed Mestiri, ministrul de interne tunisian și rapor
torul comisiei, a arătat că măsurile înscrise în proiect au 
fost reținute în urma unei largi consultări populare.

Tîrgul de la Leipzig
și-a închis porțile

LEIPZIG 7 (Agerpres). — Edi
ția de toamnă a tradiționalului 
tîrg de la Leipzig și-a închis por
țile. In această toamnă, la tîrg 
au participai 6 525 firme și orga
nizații din 55 țări. Variata gamă 
de produse expuse pe o suprafață 
totală de cca. 250 000 metri pă- 
trați a adunat în fața standurilor 
în cele 6 zile ale tîrgului, 
300 000 vizitatori, din 80 
țări. In urma contactelor
firmele expozante au fost perfec
tate o serie de acorduri.

La actuala ediție a tîrgului, Ro
mânia a prezentat, pe o suprafață 
de 800 metri patrați, produse in
dustriale de larg consum, produse 
agroalimentare și un variat

timent 
chimice.

de produse ale industriei

o
LEIPZIG

Klaus Dieter
Karstens Rohwedder, secretari 
stat la Ministerul Economiei

TE

în întîmpînarea conferinței la nivel înalt a țărilor neangajate

a țărilor neangajate, în capi
tala zambiană a avut loc du
minică și luni o reuniune a 
miniștrilor de externe ai sta
telor participante. Aceștia au 
analizat problemele ce urmea-i 
ză să fie dezbătute id cadrul- 
conferinței la nivel înalt și au 
făcut, de asemenea, o serie de 
propuneri ce vor fi analizate 
cu același prilej. Printre docu
mentele examinate s-au aflat 
proiectele de. rezoluții care con-

murile din R.S.A. și Rhodesia, 
precum 
cestora 
tale. In 
bleme, 
acțiuni 
cluderii
tuțiile specializate ale O.N.U., 
adoptarea unor măsuri simila
re împotriva Portugaliei și con
vocarea în următorii doi ani a 
unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U., con
sacrată decolonizării.

și sprijinul acordat a- 
de unele țări occiden- 
legătură cu aceste pro- 
s-a pus inițierea unei 
comune în vederea ex-
R.S.A. din toate insti-

Chile

Conferința de presă organizată 
de Salvador Allende

SANTIAGO DE CHILE 7 (A 
gerpres). — Salvador Allende, 
reprezentantul forțelor de stînga 
din Chile, care la alegerile de vi 
neri pentru funcția de președinte 
al țării a obținut cel mai mare 
număr de voturi, a ținut duminică 
o conferință de presă în care » 
trasai programul său de guver
nare, în cazul că Congresul îl va 
desemna în fruntea statului. După 
ce a anunțat că intenționează să 
inițieze o largă reformă consiitu
țională și să transforme -.'actualul: 
sistem electoral al țării pentru a 
permite o mai mare participare a 
maselor la rezolvarea problcmclo'- 
politice, Allende s-a referit la ac 
țiunile pe care le preconizează pe 
tărîm economic. El a subliniat că 
guvernul său de unitate populară 
va „recupera bogățiile țării din 
mîinile monopolurilor, în principal 
cuprul, care vor fi naționalizate"

<u 
D. 
în 

ne-

fră-

Referindu-se la problemele de 
politică externă, el a afirmat că 
„Chile va întreține relații 
diplomatice, economice și culturale 
cu toate țările lumii, inclusiv 
R. P. Chineză, Cuba, R. P. 
Coreeană și R. D. Vietnam, 
spiritul respectului principiilor 
intervenției și independenței".

Abordînd problemele care
mîntă continentul latino-american. 
Allende a subliniat că guvernul 
său va milita pentru întărirea uni
tății și cooperării latino-america- 
ne, pentru întrajutorare, „deoare
ce noi sîntem țări extrem de bo
gate, dar în același timp dramatic 
de sărace". „Banii noștri nu vor 
mai trebui să părăsească frondei e- 
le noastre pentru interesele impe
rialiste. Avem nevoie de 19 mili
oane de locuințe, iar pe continentul 
nostru există 11 milioane de șo
meri. Această situație, a precizat 
el, nu mai poate continua".

miniștrilor de externe ai țări
lor neangajate, se referă la 
problema dezarmării.

Proiectul de rezoluție în a- 
cest sens, care va fi prezentat 
în cadrul conferinței la nivel 
înalt de la Lusaka, cere înce
tarea oricăror experiențe nu
cleare și elaborarea unei con
venții internaționale în vede
rea interzicerii folosirii arme
lor chimice și bacteriologice.

Eforturile necesare pentru în
tărirea Organizației Națiunilor 
Unite, precum și propunerile 
de creare a unei „zone a păcii11 
în regiunea Oceanului Indian 
s-au aflat, de asemenea, prin
tre subiectele abordate de mi
niștrii de externe ai țărilor a- 
mintite.

Concomitent cu reuniunea 
ministerială, în capitala zam
biană au avut loc întruniri ale 
celor două comitete — politic 
și economic — create în vede
rea pregătirii proiectelor de de
clarații ce vor fi supuse spre 
examinare în cadrul conferin
ței la nivel înalt a țărilor ne
angajate. Comitetul politic e- 
laborează, printre altele, pro
iectele de rezoluții referitoare 
la situația din Orientul Apro
piat și din Peninsula indochi- 
neză, iar cel economic pregă
tește documentele privind co
laborarea dintre țările neanga
jate în domeniul economic.

pesre 
de 

dimie

7 (Agerpres). — 
Arndt și Detlev 

de 
al 

R. F. a Germaniei, care au vizitat 
Tîrgul de toamnă de la Leipzig, 
au avut o întîlnire în acest oraș 
cu Horst Soelle, ministrul pentru 
probleme economice externe al 
R. D. Germane. In comunicatul 
publicat la sfîrșitul reuniunii 
precizat că s-a procedat la

s-a 
un 

schimb de vederi asupra dezvoltă
rii schimburilor comerciale între 
R. D. Germană și R. F. a Cerrna-

Comunicat comun
iugoslavowturc

BELGRAD 7 — Coresponden
tul Agerpres, G. Ionescu, l trans
mite : Șeful guvernului tufCJ
Suleyman Demirel, și-a ’încheiat 
vizita oficială de cinci zile?'? Tn 
Iugoslavia, unde a avut întrevederi 
cu președintele Iosip Broz Tiio și 
cu președintele Vecei Executive 
Federale, Mitia Ribicici, asupra 
posibilităților de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale turco-iugoslave _ și 
asupra unor probleme internațio
nale actuale.

Comunicatul comun dat publici
tății la sfîrșitul vizitei sintetizează 
rezultatele acestor întrevederi, sub
liniind dorința celor două părți 
de a dezvolta și întări colaborarea 
bilaterală în domeniile economic, 
cultural, artistic și asistenței teh
nice.

Examinînd situația internațio-

nală — se arată în comunicat — 
primii miniștri ai Turciei și Iugos
laviei au acordat o atenție deose
bită problemei securității europene. 
Ei au constatat cu satisfacție că 
contactele și întrevederile în curs 
ale țărilor interesate sînt foarte 
utile.

Comunicatul menționează, de 
asemenea, că cei doi prim-miniș- 
tri au acordat o atenție deosebită 
relațiilor dintre țările balcanice, 
exprimîndu-și satisfacția în legă
tură cu evoluția lor pozitivă. Ei 
au relevat că, potrivit convingerii 
lor, raporturile prietenești dintre 
Iugoslavia și Turcia contribuie ia 
promovarea relațiilor de bună 
vecinătate între țările balcanice, 
ceea ce este în interesul păcii în 
regiune, în Europa și în întreaga 
lume.
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Gală de filme 
românești 
la Londra

LONDRA 7 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
In sala cinematografului „Saphirc" 
din londra, a avut loc o gală a 
filmului românesc, organizată de 
Asociația de prietenie Anglia-Ro- 
mânia. Manifestarea a fost prile
juită de recenta aniversare a eli
berării României. Președintele a- 
sociației, Edgar P. Young, a vor
bit despre semnificația acestei ani
versări și despre succesele obținute 
de România în anii de după 
berare.

—♦—
eli-

Schimbul 
de mărfuri dintre 
Ungaria și R.F. 

a Germaniei
BONN 7 (Agerpres). — La 

Bonn au fost semnate luni lis
tele privind schimbul de măr
furi dintre Ungaria și R. F. a 
Germaniei pe 1970. Potrivit lis
telor, față de anul trecut, schim
bul de mărfuri dintre cele două 
țări sporește cu 30 la sută. Un
garia va livra laminate, medi
camente, produse agroalimenta- 
re și produse ale industriei u- 
șoare. La rîndul său, R.F.G. 
va exporta în Ungaria echi
pament industrial și strunguri, 
produse chimice, materii pri
me pentru industria ușoară 
produse finite.

Abolirea privilegiilor 
nobiliare pe întreg 

teritoriul Indiei
DELHI 7 (Agerpres). — Pie- 

ședintele Indiei Varahagiri Ven
kata Giri, a semnat luni decretul 
guvernamental în baza căruia esie 
anulată recunoașterea maharaja
hilor ca „guvernatori nominali" ai 
teritoriilor care le aparținuseră 
înainte de obținerea independenței 
Indiei, în 1947. Această măsură 
a fost adoptata în urma respinge
rii de către Consiliul Statelor 
(Camera Superioară a Parlamen
tului indian) a amendamentului 
constituțional propus de guvernul 
prezidat de Indira Gandhi, pri
vind desființarea privilegiilor și a 
stipendiilor plătite maharajahilor.

In Camera Superioară a Parla
mentului proiectul a întrunit 149 
voturi față de 75 contra, dar pen
tru transformarea lui, în lege era 
necesară o majoritate de două 
treimi. In cursul săptămînii trecute. 
Camera Populară a Parlamentului 
aprobase propunerea guvernului cu 
o majoritate depășind I’ 
nimă de două treimi.

Observatorii politici 
că decretul menționat 
punct de vedere legal,

limita mi-

subliniază 
are, din 

același 
efect ca și aprobarea de către Par
lament'a amendamentului la con
stituție, deoarece privilegiile de

Și

bucurau foștii conducătoti 
ai Indiei decurgeau din 
lor de „guvernatori norm

$ Țara cea mai contestată din 
g lume — Africa de Sud 
g — ar dori să-și impună supe-
■ rioritatea vecinilor săi, apro-
■ piați sau îndepărtați, în dome-
■ niul armelor convenționale și
■ — de ce nu — și nucleare.
* Din 1965, Pretoria a fost u- 

tilată cu o rețea de radar 
:T pentru alarmă de la mare 

[ distanță; împreună cu două
■ alte „state albe" din Africa 
2 — Portugalia și Rhodesia —, 
țj ea dispune de 70 de bombar- 
jj diere și peste 100 de avioane

I de vinătoare. Ambițiosul său 
g program militar prevede în 
g plus achiziționarea avioanelor
■ de tipul „Mirage 111“ și a ci
ti torva bombardiere U.S. Bucea-

ner — care pot transporta 
bombe atomice — precum și 
instalarea, în colaborare cu 
Franța, a unui sistem modern 
de apărare antiaeriană numit 
„Cactus".

Printre altele, arma atomică 
ar fi un atuu prețios pentru 
Pretoria in actualele ei alian
țe politice. Africa de Sud ar 
dori de fapt să iasă din izo
larea în care a fost plasată 
de politica sa de apartheid 
și de embargoul instaurat de 
O.N.U. In acest scop, ea a 
pus în aplicare, încă de acum 
zece ani, un vast plan strategi- 
co-diplomatic care tinde, pe 
de o parte, să-i asigure un loc 
in rîndul alianței atlantice și,

pe de altă parte un 
ducător 
sudică, 
exercită 
ferite.

1. —

rol con- 
emi.sferăîn întreaga

Această strategie se 
pe trei planuri di-

In- Africa : susținerea 
financiară și diplomatică de 
către Pretoria a regimului 
colonial portughez și a Rho- 
desiei, exercitarea de presiuni 
economice asupra unor țări 
africane — Coasta de Fildeș 
sau Madagascar — conside
rate ca cele mai „înțelegătoa
re" față de Africa de Sud.

2. — In alianța atlantică i 
Pretoria își multiplică ape
lurile către N.A.T.O., pozind 
in cea mai sigură susținătoa
re a acestei organizații în emi-

sfera sudică. (Cum noul drum 
al petrolului trece pe la Ca
pul Bunei Speranțe, un punct 
strategic vital, aceste apeluri 
au din ce în ce mai mult șan
sa să fie ascultate).

3. — Pe planul emisferei su
dice : Africa de Sud agită pro
iectul unei vaste alianțe „al
be" care ar îngloba sudul con
tinentului african și America 
Latină, și care ar fi suscep
tibil de a interesa Australia 
și Noua Zeelandă. Deja dis
cuții preliminare au fost an
gajate cu Argentina și Bra
zilia în 
militare.

(Le

vederea unei alianțe

Nouvel Observateur 
l'aris)

■

■

O

care se 
feudali 
funcția 
nali".

După 
lirea privilegiilor nobiliare pe întreg 
teritoriul Indiei degrevează bugetul 
central al țării și cel al statelor 
care compun federația indiană de 
cheltuieli apreciate anual la 
milioane de dolari, 
plătite maharajahilor, 
agenția Associated Press, 
anual între 346 000 dolari (plătiți 
maharajahului din Mysore) și 26,5 
dolari (fostului conducător al prin
cipatului Katodia).

De la introducerea 
tem de „pensii", cu 
ani în urmă, cînd cei 
harajahi de atunci au 
torităților o suprafață de 
de aproximativ 1 250 000 kmp, ei 
au primit drept despăgubiri suma 
totală de 130581 751 dolari. Pri
vilegiile maharajahilor includ drep
tul de a folosi gratuit curentul 
electric și apa, de a fi salutați cu 
salve de tun atunci 
tează fostele feude, 
nici un fel de taxe 
țiunilor de import și

cum s-a mai anunțat abo-

6,4
Stipendiile 
precizează 

variază

acestui sis- 
peste 20 de 
600 de ma- 
„cedat" an

tet en

cînd își vizi- 
de a nu plăti 
asupra opera
export etc.

pe scurt- • LA SFÎRȘITUL SAPTĂMÎ- 
NII TRECUTE, pe șoselele și au
tostrăzile din S.U.A. s-au înregis
trat numeroase accidente de auto
mobil. Numai sîmbătă, 119 per
soane și-au pierdut viața în urma 
catastrofelor rutiere.

O Poluarea atmosferei și a apelor preocupă intens au
toritățile și opinia publică vest-germană. Potrivit aprecie
rilor făcute de specialiști, zilnic masa de impurități care se 
depune în R. F. a Germaniei din atmosfera poluată este 
echivalentă cu cca. 55 000 tone. In rîurile din R.F.G. se re
varsă zilnic, potrivit unor date publicate de revista „Stern", 
17 milioane de metri cubi de diferite reziduuri, impurități 
și substanțe chimice toxice.

® CANCELARUL R. F. A 
GERMANIEI, WILLY BRANDT, 
A SOSIT DUMINICA DUPA- 
AMIAZĂ IN BERLINUL OC
CIDENTAL pentru o vizită 
24 de ore, în cursul căreia 
mează să se întîlnească cu 
prezentanți ai autorităților 
cestui oraș și cu liderii Parti
dului social-democrat din oraș. 
In seara aceleiași zile, el s-a 
întîlnit cu primarul Berlinului 
occidental, Klaus Schuetz.
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• MINISTRUL ITALIAN AL 
AFACERILOR EXTERNE, AL
DO MORO, care și-a încheiat 
sîmbătă seara partea oficială 
a vizitei făcute în Tunisia, a 
prezidat duminică la Tunis o 
reuniune a reprezentanților di
plomatici ai Italiei în țările 
mediteraniene. Cu acest prilej, 
au fost examinate diferite pro
bleme privind relațiile Italiei 
cu celelalte țări mediteraniene 
și ultimele aspecte ale evolu
ției situației din Orientul A- 
propiat.

© Corporația ceyloneză de 
petrol a preluat instalațiile și 
conductele petroliere de la Ko- 
lonnawa, care aparțineau fir
melor „Shell“ și „Esso“, precum 
și terenurile concesionate celor 
două societăți străine. In felul 
acesta, corporația petrolieră de 
stat din Ceylon, care deține de 
cîțiva ani monopolul vînzării 
produselor petrolifere realizate 
în țară, și-a extins cîmpul de 
operațiuni. Noua măsură se în- . 
cadrează în programul inițiat 
de actualul guvern de la Co
lombo, format 
al Forțelor de 
rea eliminării 
reselor străine
conomia ceyloneză și pentru o 
valorificare mai intensă a re
surselor naționale.

• DELEGAȚIA SOVIETU
LUI SUPREM AL UNIUNII SO
VIETICE, condusă de Iadgar 
Nasredinova, președintele So
vietului Naționalităților, care 
se află într-o vizită oficială în 
Japonia, a purtat convorbiri cu 
reprezentanți ai celor două ca
mere ale Dietei japoneze. De 
asemenea, membrii delegației 
sovietice au conferit cu minis
trul afacerilor externe al Japo
niei, Kiichi Aichi. După cum 
precizează agenția TASS, con
vorbirile au avut ca obiect re
lațiile dintre organele parla
mentare din cele două țări, 
precum și unele probleme de 
interes comun pentru Uniunea. 
Sovietică și Japonia.

de Frontul Unit 
Stînga, în vede- 
treptate a inte- 
infiltrate în e-

• O CAPSULA experi
mentală lansată în cadrul 
programului spațial 
„Apollo11, care a fost recupe
rată de 
sovietic 
caya, a 
fanților 
rul de gheață american „South 
Wind11, avînd capsula la bord, 
a părăsit portul sovietic Mur
mansk, informează agenția

american

un echipaj de pescuit 
în apele Golfului Bis- 
fost predată reprezen- 
S.U.A. Luni, spărgăto-

TASS.

• MINIȘTRII DE FINANȚE 
ȘI GUVERNATORII BĂNCILOR 
CENTRALE DIN CELE ȘASE 
ȚARI MEMBRE ALE PIF.ȚII 
COMUNE europene se vor reuni 
miercuri și joi la Luxemburg. Par- 
ticipanții la această conferință vor 
dezbate măsurile ce trebuie luate, 
pentru a se face față tendințelor 
inflaționiste apărute în țările 
membre ale C.E.E.

TIRANA 7 (Agerpres). 
In acest an, în Albania 
citățile de producție a 
giei electrice sînt de 52 
ori mai mari decît cele 
tente în 1938. Acest fapt 
permis obținerea unei 
tați de energie electrică 
pefle o sută de ori mai mare 
decît cea realizată în 1938.

In cadrul noului plan cin
cinal, subliniază agenția A.T.A. 
ramura energiei electrice va 
ocupa în continuare un loc 
de frunte. Printre măsurile ce 
vor fi întreprinse pentru spo
rirea cantității de energie elec
trică se numără și construirea 
pe rîul Drini, localitatea 
Fierze, a celei mai mari hidro
centrale albaneze. Cu capaci
tate de 400 000 kilovați, ea 
va produce anual 1 miliard 
700 de milioane kilovați-oră 
de energie electrică.

capa- 
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• PATRU MILIOANE DE 
PERSOANE au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor provoca
te de ploile torențiale, care au 
căzut la Calcutta și în opt regi
uni învecinate din statul Bengalul 
de Vest.

Din regiunile sinistrate au fost 
evacuați peste 300 000 de locui
tori.

Vizita delegației 
militare române 
în R.D. Germană

BERLIN 7 (Agerpres), —. 
Luni, membrii delegației mili
tare române, condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță, după 
ce au vizitat punctul de trans- 
bordare de la Sassintz, au fost 
oaspeții flotilei comandate de 
contraamiralul Gustav Hesse.

In continuare, delegația a 
vizitat Școala de ofițeri ai Ma
rinei populare a R.D.G. „Karl 
Liebkneckt11 din Stralsund, un
de a avut loc o adunare con
sacrată frăției de arme dintre 
Forțele Armate ale Republicii. 
Socialiste România și Armata 
Populară a R. D. Germane.

Au participat general de ar
mată Heinz Hoffmann, minis
trul apărării naționale al 
R.D.G., amiral Waldemar Ver
ner Și general-locotenent Sieg
fried Weiss, adjuncți ai minis
trului, viceamiral Willî Ehm, 
comandantul Marinei populare, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ge
nerali, amirali, ofițeri și mili
tari din garnizoană.

In cadrul adunării au luat 
cuvîntul, general de armată 
Heinz Hoffmann și general-co
lonel Ion Ioniță, ministrul For
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

-----

VIZITA 0ELE6ATIEI
II. G. S. li.
ÎH AUSTRIA

VIENA 7. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite! Delegația Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
care face o vizită în Austria, 
a avut luni, la sediul Uniunii 
Sindicatelor Austriece (O.G.B.), 
o întîlnire cu membrii Prezi
diului Uniunii.

In cadrul discuțiilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, s-a procedat la o 
informare reciprocă privind ac
tivitatea sindicatelor din cele 
două țări.

La prînz, conducerea Uniunii 
Sindicatelor Austriece a oferit 
o masă în cinstea delegației 
sindicale române.

In cursul aceleiași zile, dele
gația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a vizi
tat orașul Viena, iar seara a 
vizionat, la Opera de Stat, 
spectacolul „Flautul fermecat" 
de Mozart.

VEȘTI DIN 
ȚĂRILE 
SOCIALISTE

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
La uzina constructoare de ma
șini „Goșa" din Smederevska 
Palanka a fost produsă prima 
locomotivă electrică iugoslavă. 
Locomotiva, destinată transpor
tului din suburbiile orașului, 
poate dezvolta o viteză de 120 
kilometri pe oră.

In prezent, la uzina mențio
nată se lucrează la un nou tip 
de locomotivă electrică, capa
bilă să dezvolte o viteză de 
160 kilometri pe oră. Ea va fi 
folosită în transportul interur
ban de mărfuri și de pasa
geri.

VARȘOVIA 7 — Cores
pondentul Agerpres, I. Dumi- 
trașcu transmite: După cum 
informează „Trybuna Luau", 
lucrările preliminare ale planu
lui de construire în Polonia a 
primei centrale atomo-electrice 
se află într-o fază, avansată. 
Ea va fi amplasată în zona li
toralului Mării Baltice sau în 
apropierea unui lac mai mare 
și va avea o putere de 1 CCC 
MW. Centrala va dispune de 
un reactor termic pe bază de 
uraniu îmbogățit racordat la 2 
turbine de cîte 500 MW fie
care și urmează să fie dată in 
exploatare în anul 1980.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). 
— In R. P. Ungară a fost con
struit primul siloz în întregime 
din mase plastice. El are un 
volum de 400 metri cubi și a 
fost montat în numai trei săp- 
tămîni. După aprecierea specia
liștilor, furajele însilozate aici 
vor fi de mai bună calitate 
decît cele care se păstrează în 
turnuri metalice de însilozat, 
deoarece masa plastică păstrea
ză o temperatură constantă, iar 
silozul nu-și modifică calitatea 
prin acțiunea acizilor asupra 
pereților metalici.

• 1N CAPITALA FRANȚEI A SOSIT LUNI O DELE
GAȚIE GUVERNAMENTALA SOVIETICA, condusă de Vla
dimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, președintele Comitetului de Stat pentru 
știință și tehnică. După cum anunță agenția TASS, delega
ția sovietică va participa la lucrările Comisiei mixte per
manente sovieto-franceze, care se vor desfășura între 7 și 
13 septembrie a. c. la Paris.
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