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HANUL

Ridicarea activității 
dc construcții 
social-culliiralc

la nivel 
calitativ superior

Cînd se vorbește de Vales 
Jiului, de drumul prosper pe 
care l-a străbătut în anii socia
lismului, de noile blocuri și 
noile așezăminte sociale și cul
turale edificate aici, implicit 
gîndurile se îndreaptă către 
făuritorii lor — constructorii 
Grupului de șantiere al T.C.H. 
E legitimă mindria, simțămin
tele fiecărui constructor atunci 
cînd privește înapoi cum se 
înalță, zvelte și armonioase, 
roadele muncii sale. Dar există 
la constructori și o mîndrie, 
poate mai puternică chiar decît 
prima, atunci cînd privesc îna
inte și în zare li se profilează 
obiectivele noi și mai semețe 
ce le vor avea de înfăptuit în 
viitorii ani pentru mineri, pre
paratori, energeticieni. pentru 
toți oamenii muncii din țara 
cărbunelui hunedorean.

Din referatul pe care l-a pre
zentat tovarășul ing. Dumitru 
Țurnă, directorul Grupului „Va
lea Jiului" al T.C.H., reprezen
tanții tuturor salariaților de pe 
șantierele social-culturale din 
municipiu, întruniți în aduna
rea generală pentru dezbaterea 
sarcinilor lor în cincinalul ur
mător, am putut reține volumul 
mare al investițiilor ce se vor 
realiza, consecință a puternicu
lui avînt economic, social și 
cultural pe care îl va înregis
tra viața Văii Jiului în viitorii 
cinci ani.

Grija partidului și statului 
pentru oamenii și locurile mu
nicipiului nostru se va mate
rializa, în viitorul cincinal, în 
construirea a 4 710 apartamen
te, din oare 540 proprietate 
personală, un hotel și un motel 
la Petroșani, o cabană la Paring 
și una la Bucura — Retezat, lu
crări de alimentări cu apă și 
canalizare, străzi și poduri, un 
liceu industrial la Petroșani,

—— .
In goana nebună '■pre 

celălalt capăt al firului, 
capăt care se pierde „ în 
neant, uităm, vrind-nevrînd, 
de trecerea timpului. Doar 
la cile un solstițiu ne 
oprim, parcă, cu. gtndul, 
să aibă timp privirea să 
cuprindă sfirșitul unui 
tablou și începutul celui
lalt, cu toate că ele se 
succed din timpuri fără 
de margini. Din nesaț, in
vidie sau neputință ni se

JURNAL
ae 
septembrie

pare de fiecare dală mat 
altfel pentru că nu i-am 
pătruns lamele.

L-am citit pe Platon, 
Montaigne, Lukacs și pe 
Morris și totuși tresalt 
din întreaga-mi ființă la 
atingerea unei flori, unui 
rod dat in pîrg. De unde 
atît echilibru, atita per
fecțiune. atîta putere de 
sinteză ? Va reuși, oare, 
omul să forjeze chete din 
razele soarelui, cu care 
să pătrundă in labirintu
rile începutului ?

Mi-e teamă să spun, 
dar simt că am aflat una 
din marile taine: la în
ceput a fost toamna, alt
minteri Natura n-avea. de 
unde sa-și procure culorile. I

T. KARPATIAN

k_ _ _ _ _ _ _ _ _

Obiectivul 
central 

al 
colectivului 
Grupului 

de șantiere 
al T.C.H.

școli la Petroșani, Petrila, Vul
can, un liceu, o creșă și o gră
diniță la Lupeni, două cămine 
de nefamiliști pentru mineri 
la Petroșani și Lupeni, boian- 
gerie și spălătorie la Petroșani, 
centre comerciale în toate lo
calitățile Văii Jiului, oficii 
P.T.T.R. la Petrila, Vulcan, Lu
peni, ș. a. m. d. Se vor con
strui de asemenea noi obiecti
ve de către Grupul din Valea 
Jiului al T.C.H. în zona Hațeg 
— Călan, oum ar fi : 620 de a- 
partamente la Călan și Hațeg, 
Fabrica dc cărămidă Zeicani — 
Hațeg, școli, reparații capitale 
etc.

„Caracteristic pentru planul 
pe noul cincinal, se arăta în 
referatul prezentat în adunarea 
generală, este diversitatea lu
crărilor și creșterea ponderii 
la obiectivele sociale și indus
triale. Pe de altă parte, raza 
de activitate a unității noastre 
se extinde în mod considera
bil cuprinzînd un volum im
portant de lucrări în zona Ha
țeg — Călan".

„Cum va trebui să se mobi
lizeze și să muncească întreg 
colectivul de circa 1 300 sala- 
riați al Grupului pentru a în
deplini ou succes sarcinile vi
itorului cincinal ? Care sînt pîr- 
ghiile pe care va trebui acțio
nat în acest sens și cu ce tă
rie ?“ Au fost întrebările care 
și-au căutat soluționarea de 
principiu în adunarea generală 
a reprezentanților constructori
lor.

Jaloane sigure în soluționa
rea problemelor ce-i frămîntă, 
au reprezentat pentru construc
torii Grupului indicatorii tell- 
nici-calitativi expuși tot cu a-

Ing. Ion MÂRGINEANU

(Continuate In Daq. a 3-a)
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Au mai rămas cîtova zile 
pînă la începerea cursurilor în 
învățămîntul superior. La In
stitutul de mine din Petroșani 
acest eveniment a fost pregătit 
din timp astfel ca, la 1 octom
brie, cei peste 1 200 de studenți 
ai acestei înalte școli tehnice 
să aibă condiții optime de în
vățătură și viață. Pentru a afla 
cîteva din cele mai importante 
acțiuni și măsuri oare preced 
momentul reluării cursurilor, 
ne-am adresat tovarășului conf. 
dr. ing. Ilie Constantinescu, 
prorectorul Institutului de mi
ne din Petroșani.

— Să începem cu reparațiile 
curente și dotarea laboratoa
relor...

— Ca în fiecare an, și în 
vara aceasta, interioarele Insti
tutului și căminelor au primit 
o zugrăveală proaspătă, iar mo
bila și cazarmamentul de pat, 
uzate, au fost înlocuite cu altele 
noi. Aceste operații de întreți
nere și primenire au costat zeci 
de mii de lei.

In privința dotării labora
toarelor cu aparate și utilaje 
noi pot să vă spun că suma 
totală investită în acest scop 
se ridică la ordinul sutelor de 
mii de lei. Printre cele mai 
importante aparate și utilaje 
achiziționate anul acesta amin
tesc : microscopul metalografic, 
oscilograful catodic, presa pen
tru încercat betoane, moara de 
laborator. mașina de găurit cu 
coloană etc.

— Ce cursuri noi au fost e- 
ditate ?

— Continuînd acțiunea de 
tipărire a cursurilor necesare 
tuturor anilor de studii și fa

cultăților, anul acesta au ieșit 
de sub teascurile „rotaprintu- 
lui" o serie de noi lucrări sem
nate de cadrele didactice din 
institut și întocmite pe baza 
bibliografiei la zi și a ultime
lor cuceriri ale științei. și teh
nicii contemporane conform e- 
xigențelor programei analitice. 
In această direcție amintesc 
cursurile : „Prepararea gravita
țională, mecanică și electrică", 
„Culegere de probleme de or-

Ifi

te
Convorbire 

cu conf. dr. ing. 
ILIE CONSTANTINESCU, 

prorectorul I.M.P.

gane de mașini", „îndreptar de 
laborator la electronica indus
trială", „îndreptar de laborator 
pentru mașini miniere".

— Ce alte preocupări curente 
mai puteți aminti ?

— Multe, foarte multe și. din
tre cele mai importante pentru 
activitatea instructiv-educativă 
și științifică. Se lucrează la în
tocmirea orarului pentru fieca
re disciplină, operațiune deloc 
ușoară în care se au în vedere 
o sumedenie de ’factori, se în
tocmesc planurile calendaristi
ce, planurile de muncă, proiec
tele planurilor de cercetare ști
ințifică etc., etc.

— In privința cercetării ști
ințifice am fj interesați să a- 
flăm cîteva amănunte.

— Cercetarea științifică a ca

In pagina a 4-a:
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mm socialistă
După cum semnalează cores

pondentul „Agerpres", A. Za- 
harie, întreprinderile industriale 
din județul Alba își extind ac
tivitatea pe piețele externe, atît
prin sporirea livrărilor, cît și 
prin lărgirea ariei geografice 
a beneficiarilor. Astfel, colecti
vul Uzinelor de produse sodice 
din Ocna Mureș a livrat, în a- 
fara obligațiilor prevăzute in 
contracte, mai mult de 4 000 
tone de sodă caustică și cal
cinată. Din alte unități indus
triale ale județului s-au livrat 
peste hotare 169 mașini de spă
lat iute, 2 000 perechi pantofi 
bărbătești, 16 400 articole de 
marochinărie din p.v.c. și alte 
produse. Fabrica de tricotaje 
din orașul Sebeș, care exportă 
de mai multă vreme mărfuri 
în Austria, Franța și R. F. a 
Germaniei, și-a cîștigat anul a- 
cesta parteneri și în Liban, 
unde a început să livreze în
semnate cantități de ciorapi. 
De asemenea, colectivul F'abri- 
cii de hîrtie Petrești a înce
put să livreze în Republica Fe
derală a Germaniei ambalaje 
pentru transportul de ouă. Pe 
ansamblul industriei județului 
planul la zi al livrărilor pen
tru export a fost depășit cu 
peste 3 580 000 lei valută. 

drelor didactice și a studenți
lor de la I.M.P. va avea anul 
acesta un cadru larg de des
fășurare și confruntare. Consi
liul profesoral pe institut pre
gătește unele propuneri de re
glementări privind intensificarea 
în decursul noului an de în- 
vățămînt, a legăturilor cadrelor 
didactice cu industria și cu 
institutele de cercetări și pro
iectări. Am început să ne preo
cupăm de participarea la „Se
minarul național al cercurilor 
studențești" din noiembrie care, 
are ca temă „Cercetări științi
fice studențești cu aplicații în 
practică", în cadrul Institutului 
politehnic din Timișoara, la lu
crările secțiilor de electrotehni
că, energetică, electromecanică 
și în cadrul Institutului poli
tehnic din București, la secțiile 
construcții de mașini, mecani
că, metalurgie, mine și petrol.

Tot acum pregătim simpozio
nul științific al cadrelor di
dactice de la I.M.P. care se va < 
desfășura sub titlul : „Metode 
și mijloace de mare producti
vitate pentru exploatarea și 
valorificarea substanțelor mine
rale utile".

— Anul acesta își face „de
butul" și cea mai nouă unitate 
de învățămînt superior din ța
ră : Institutul de subingineri de 
Ia Hunedoara. După cite știm, 
de organizarea și bunul mers 
al acestui institut se ocupă ca
drele didactice de la I.M.P. In

Convorbire consemnată de
Constantin PASCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN IMAGINI
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• De la începutul anului 
și pînă acum, orașul Brașov 
a găzduit peste 80 000 vizi
tatori de peste hotare și a- 
proape 200 000 turiști din 
țară.

Atracția pe care Brașovul 
și împrejurimile sale o exer
cită asupra iubitorilor de tu
rism a determinat întocmi
rea unui amplu program de 
valorificare a frumuseților 
naturale din această parte a 
țării. Tn noile planuri se a- 
cordă o atenție deosebită re
numitei stațiuni internațio
nale Poiana Brașov. Aici, a-

SĂPTĂMÎNI
DE MUZICA

ȘI
FRUMUSEȚE
Acordîndu-se, parcă, cu ul

timele fraze magnifice ale 
Concertului în la minor pen
tru vioară și orchestră de 
Glazunov, o pală de vint tom
natic a mîngîiat castanii din 
fața Ateneului, intonînd pe 
claviatura frunzișului arămiu, 
abia simțit, o sonată autum
nală.

Binevoitor, Bucureștiul își 
lua rămas bun, un pic me
lancolic, de la prietenii săi, 
de la cei ce i-au dăruit timp 
de două săptămîni frumuse
țile învăluitoare ale muzicii.

Ultimele acorduri ale con
certului de închidere a celui 
de-al V-lea Concurs și Fes
tival „George Enescu" s-au 
pierdut sub bolțile Sălii Pa
latului.

Tinerii „maeștri", strîngînd 
la piept diplomele prin ca
re au fost distinși pentru ta
lentul, tehnica, pasiunea cu 
care s-au angajat să slujeas
că nobila artă a muzicii, se 
întorc acum în țările lor,

CITIȚI, AZI, 
în pagina a 2-a :

SPORT
• Dodu și Ion Constantin — autorii primei vic
torii a Jiului în actualul campionat • In divizia 
națională C : Minerul Lupeni — Furnirul Deta 
4—3; Steagul roșu Plenița — Știința Petroșani 
0—0 • Și baschetbaliștii studenți au spart 
gheața : 60—44 cu Utilajul Timișoara • Hand
balistele de la Jiul în vervă : 17—11 cu Con
structorul Baia Mare • Agenda campionatului 

județean de fotbal

MĂSURI DE PERSPECTIVĂ LA I.G.L.
Ținînd seama de dezvol

tarea amplă a fondului lo
cativ în anii viitorului cin
cinal în Valea Jiului și atri
buțiile întreprinderii de gos
podărie locativă Petroșani 
cresc, comparativ cu acest an, 
în medie cu peste 20 la sută. 
De aceea, comitetul de di
recție- al întreprinderii a ini
țiat încă de pe acum o serie 

lături de noul teleferic — 
care îi va transporta pe tu
riști pe vîrful Cristian, la o 
altitudine de 1 800 m — se 
află în stadiu de finisaj un 
hotel modern alpin prevăzut 
cu restaurant, braserie și un 
bar.

• In centrele universitare 
București, Cluj, lași, Timi
șoara și Craiova a început 
luni repartizarea absolvenți
lor învățământului agricol su
perior — promoția 1970. Pes
te l 650 de tineri ingineri a- 
gronomi, hortiviticultori și 
medici veterinari își vor 
primi în cîteva zile locu
rile de muncă în cooperative 
agricole de producție, între
prinderi agricole de stat, în
treprinderi pentru mecaniza
rea agriculturii, în institute 
de cercetări și de învățământ 
agricol.

răspîndite pe meridianele lu
mii, purtînd în suflet zilele 
petrecute în România tradi
țiilor culturale și de ospita
litate generoasă, închinând, în 
ceasul amintirilor, cîntecul 
lor maestrului între maeștri, 
lui George Enescu.

Noi, cei ce le-am urmărit 
zi de zi evoluțiile în cadrul 
concursurilor de pian, vioa
ră sau canto, le vom păstra 
la rîndul nostru amintirea, 
nu a unor învățăcei meri
tuoși, virtuozi chiar, ci a u- 
nor interpreți cu o matură 
gîndire muzicală, punîndu-și 
tehnica în slujba dezvăluirii 
bogatelor sensuri ale lucrări
lor interpretate.

S-au făcut, astfel, solii ge
neroși ai creațiilor muzicale 
de pretutindeni și din tot
deauna, de la Palestrina, 
Bach sau Mozart la Proko
fiev, Mendelsohn sau Ben
jamin Britten, slujind cu no
blețe înălțătoarele idealuri de 
pace și înțelegere între po
poarele lumii.

Ne-au dăruit, așa cum a 
făcut-o pianistul Dmitri Alek
seev, poezia frazelor muzi
cale, forța dezlănțuirii wag
neriene în .traducerea" vo
cii puternice a Barbarei Gu- 
bisch, împletirea simțirii mo
derne cu o sensibilitate de

Sorin DOCEA

(Continuare In pag. a 3-a)
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de acțiuni menite să asigure 
o bună desfășurare a activi
tății, în folosul populației ca
re beneficiază de prestațiile 
și serviciile întreprinderii. In 
această direcție amintim : un 
studiu pentru înființarea u- 
nui sector destinat în vede
rea executării lucrărilor de 
prestări în construcții, cît și 
a. unui depozit central de

La 
cooperativa 
MUNIREA6*s

INTERES 
MAJOR 
PENTRU 

BUNA 
DESERVIRE

A
CLIENTELEI

Incepînd cu data de l iulie 
a.c. a fost oreată cooperativa 
„Unirea" ca rezultat al regru
pării unor secții ale cooperati
vei „Jiul", în scopul asigurării 
prestării în m.ai bune condițiuni 
a unor servicii solicitate de ce
tățenii localităților Petroșani, 
Petrila, Lonea și Cimpa, pre
cum și de unele întreprinderi 
și instituții din Valea Jiului 
sau chiar di,n afara acestei 
zone. Ne-am adresat președinte
lui acestei unități a cooperat iei 
meșteșugărești, tovarășul ilie 
Sorescu în dorința de a infor
ma cititorii ziarului nostru în 
legătură cu problemele care se 
află în atenția conducerii aces
tui sector de prestări de servi
cii.

— Fiind o cooperativă nouă 
— ne-a declarat interlocutorul 
•— am întîmpinat o serie de 
greutăți inerente începutului. 
Cele 52 de secții prestatoare a 
22 de tipuri de servicii constitu
ie un cîmp de activitate des
tul de larg. Spre deosebire de 
cooperativa „Jiul", noi ne axăm 
pe prestarea serviciilor indus
triale în mare parte.

încetul ou încetul am început 
să intrăm în normal eliminînd 
o serie de neajunsuri ca cele 
referitoare la brațele de muncă, 
amplasamentul secțiilor, utilaje. 
Desigur, mai sînt multe proble
me de rezolvat în perioada 
imediat următoare, dar spe
răm ca în cele din urmă să 
ajungem la rezultate bune în 
toate domeniile noastre de acti-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

materiale; măsuri pentru de
servirea în condițiuni mai 
bune a locatarilor cu căldură 
și apă caldă menajeră; asi
gurarea funcționalii Iară în
trerupere a ascc.isoarelor 
prin procurarea a 6 motoare 
electrice de rezei \ ă ș. a.

P M.



1 Steagul roșu MARȚI 29 SEPTEMBRIE 1970

FOTBAL
Di vizia națională

Rezultate tehnice

SURÎZÎND

„U" Cluj — Steagul roșu 0—0
Farul — Progresul 2—1
Rapid — U.T.A. 1—0
Petrolul — „U“ Craiova 3—1
F. C. Argeș — Politehnica 2—2
C.F.R. Timișoara — Dinamo București 1—2
Jiul — C.F.R. Cluj 2—0
Steaua — Dinamo Bacău 4—2

CLASAM^TUL
1. Politehnica 5 3 1 1 11— 8 7
2. Steagul roșu 5 3 1 1 4 — 2 7
3. Farul 5 3 1 1 9— 7 7
4. Dinamo București 5 3 1 1 6— 5 7
5. Steaua 5 2 2 1 10— 7 6
6. U.T.A. 5 3 0 2 6— 4 6
7. Rapid 5 2 2 1 3— 2 6
8. „U“ Craiova 5 3 0 2 4— 5 6

9—10. „U" Cluj 5 2 1 2 7— 7 5
9—10. Progresul 5 2 1 2 4— 4 5

11. Petrolul 5 2 1 2 6— 9 5
12. Dinamo Bacău 5 2 0 3 11— 8 4

13—14. F. C. Argeș 5 1 1 3 6— 8 3
13—14. Jiul 5 1 1 3 3— 5 3

15. C.F.R. Timișoara 5 1 0 4 1— 5 2
16. C.F.R. Cluj 5 0 1 4 4— 11 1

[tapa viitoare
Progresul — F.C. Argeș; Jiul — C.F.R. Timi

șoara; Politehnica — Rapid; C.F.R. Cluj — Di
namo Bacău; Dinamo București — Farul: Pe
trolul — „U“ Cluj; U.T.A. — Steaua; ,U“ Cra
iova — Steagul roșu.

Cu un surîs acrișor, mai mult forțat decît 
benevol, cu fețe de... parchet chihlimbariu, 
ca dintr-o autogară aglomerată, de cîmpie 1 
dunăreană, cu coșuri de nuiele, saci și lăptă- 1 
rese, am părăsit duminică stadionul din Pe
troșani. Cum ? Doar am învins ! Da, dar n a 
fost „dărimată" cum ne închipuiam, chico
tind, o piramidă din fîn demult cosit și 
numai Stan și barele propriei sale porți și 
Ion Constantin (la golul al 2-lea) și... arbitrul 
Popovici știu cum am învins. Fie vorba între 
noi, însă, e bine și așa. Altfel, duminica vi
itoare, urcam pe Paring după... alune.

Acasă, pe terenuri sigure carevasăzică, s-au 
mai aprins lampioane de bal în mătasea 
nopții, sîmbătă în Ciulești (după ce U.T.A., 
cu gîndul la „clocotul" de mîine, s-a îna
poiat indiferentă la Arad), Ia Constanța

radiografia etapei 1
. i 

(unde Progresul a obținut, cred, tot ce-a în
drăznit definitiv să-și dorească — înfrînge- 
re la limită), la București după ce „steliștii" 
au curmat zborul cochet spre sublim al 
moldovenilor lui Neagu și la Ploiești (cu mic, 
cu mare — e vorba de vîrste — se durează 
aici, in cetatea petrolului o echipă care to
tuși... face față).

Dinamo București, fără a insista în atac, a 
ținut să convingă o tînără echipă, cu aripi 
de seu, cît de mică e o furnică într-un fră- 
mîntat grohotiș de defileu, alături de proemi
nențe și neiertătoare... fenomene geologice. 
Și a reușit!

Dinspre Cluj se-anunță zvon de iarnă ? Nu. 
Tabela de marcaj, imaculată, ne determină să 
mirosim mai degrabă o elocință brașoveană 
studiată, nu de funcționar comercial sau de 
văduvă napolitană, cum ni s-a părut inițial. 
Brașovul, anul acesta, are ceva de spus... 
Ceva, ca pe timpul Iui Fusulan, Hașoti, Se- 
redai și David.

lașul ne provoacă îngindurări. In două di
recții. Ori, ori! Ori, Mărdărescu cu echipa 
sa strînge bani albi pentru zile îndoliate, 
ori... o sămînță, aruncată absolut întîmplă- 
tor, o sămînță a încrederii nemăsurate în 
forțe, ă Ia H.1I.1, rodește fulgerător, ca in 
basme. Cine știe! Vom trăi și vom vedea. 
Vintilă Mărdărescu, dacă reținem bine, a 
umblat pe la multe

Azi, doar atît I
echipe și rezultatele...

V. TEODORESCU

•Jucînd duminică la Plenița, 
cu formația Steagul roșu din 
localitate, Știința Petroșani a 
recuperat punctul pierdut la 
Petrila,_ în etapa a IV-a cu 
C.I.L. Tg. Jiu. Dacă rezulta
tul este mulțumitor, jocul de 
ansamblu al echipei studențești 
a fost sub posibilitățile compo- 
nenților formației. Motivul îl 
constituie, mai ales, starea de
plorabilă a terenului, complet 
denivelat, înclinat în diferite 
forme, dar și faptul că, în do
rința de a obține un rezultat 
bun. studenții s-au angrenat în 
Jocul lent, confuz al adversa
rului. Și în acest meci, punctul

forte al echipei l-a constituit 
apărarea, care a rezolvat opor
tun multe faze critice, lansîn- 
du-și coechipierii 
atac.

Prima repriză a 
brată dar săracă 
poartă. Ambele echipe au cî- 
teva ocazii de gol dar înain
tașii nu le fructifică. După 
pauză jocul este mai animat, 
oaspeții fiind cei care atacă 
mai mult. Făgaș își depășește 
eu regularitate adversarul di
rect dar șuturile lui își gre
șesc de fiecare dată ținta, iar 
centrările lui Bălăneanu 
defectuoase. Cu

pe contra-

sînt
două minute

înainte de final, gazdele bene
ficiază de o lovitură liberă din 
marginea careului mare, însă 
scorul rămîne alb pînă în final. 
Partida a fost bine condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Tg. Jiu, alcătuită din D. Ofen- 
berg la centru, G. Milu și N. 
Fometescu la tușe. Știința a u- 
tilizat următoarea formație t 
Marincan — Tudor — Popovici, 
Izvernari, Zăvălaș, Varhonic — 
Tismănaru, Știr — Bălăneanu, 
Ștefan, Făgaș.

In etapa viitoare i Furnirul 
Deta — Știința.

G. I.

Lupeni a ju- 
întilnind for-

Cealaltă divizionară C, Minerul 
cat pe teren „propriu", la Călan, 
mația Furnirul Deta. La capătul celor 90 de

victoria a revenit fotbaliștilorminute de joc
din Lupeni cu scorul de 4—3.

In etapa viitoare : Minerul Lupeni — Victoria 
Caransebeș.

BASCHET

Știința la prima victorie
60-44

cu Utilajul Timișoara
După două înfrîngeri consecutive, 

echipa studenților din localitate 
a obținui duminică dimineața pe 
terenul din incinta stadionului 
„Jiul" prima victorie în 
campionat. Dacă rezultatul 
mulțumit pe cei prezenți, 
lași lucru se poate spune 
ealitatea spectacolului. Se 
afirma că victoria la o diferență 
de 16 puncte a fost obținută mai 
mult datorită replicii slabe a 
echipei Utilajul din Timișoara.

In primele minute jocul este 
echilibrat, nici una din echipe ne
reușind să se distanțeze. Marcarea 
punctelor se face foarte greu. De 
ambele părți remarcăm o impre
cizie exasperantă în aruncările la 
coș, atît la cele efectuate de sub 
panou cît și Ia cele executate de 
]a distanță. Cu toate acestea, în 
ultima parte a primei reprize 
gazdele apasă pe accelerator și

acest 
final a 

nu ace- 
despre 
poate

reușesc să termine repriza cu 
avantaj de 7 puncte : 27—20.

După pauză, studenții cu Bochiș 
mai inspirat și cu Ianoșiga foarte 
bătăios în lupta sub panou, înscriu 
coș după coș. Oaspeții au jucat în 
această parte mult mai reținuți în 
defensivă pentru a evita descali
ficarea după cinci greșeli personale 
(pe banca rezervelor se 
un singur jucător). Este 
bijă în acest fel ușurința 
echipierii Științei au înscris 
10—12 puncte.

Cele mai multe puncte 
realizate de Bochiș (20), 
(18) pentru Știința, Ciordaș (16) 
și Miaruc (12) pentru Utilajul. Ar
bitrii Petru Fuchs (Reșița) 
Eronim 
dus 
nu

odihnea 
explica- 
cu care 
ultimele

au fost 
Ianoșiga

cu 
le-a

și...
con-
care

Ceacu (Petroșani) au 
competență o partidă 
ridicat probleme deosebite.

N. L

.•••.

Luptă sub panou...

GÎNDURI SPRE MAI BINE

Ml -/-/zii.

JIUL
Un public mai redus ca niciodată 

a asistat duminică la confruntarea 
dintre Jiul și C.F.R. Cluj. Evi
dent că acest derby al codașelor, 
cum era etichetat de toată lumea, 
nu anunța o partidă de 
înalt nivel tehnic, dar nu 
înțelegem totuși divorțul spec- 
tatori'or petroșăneni de echipa 
lor favorită, care le-a oferit atîtea 
duminici plăcute în anii săi de 
activitate în divizia A. Revenind 
la nivelul tehnic al jocului, putem 
spune că el a fost modest, a fost 
o întrecere disputată pentru puncte
le puse în joc. Era de așteptat ca 
Jiul să spargă gheața victoriilor 
pentru a evada, din penumbra cla
samentului, unde l-au trimis 
U.T.A., Rapid, Steaua și „U* 
Craiova. C.F.R. Cluj însă n a fo-.t 
formația pe care o credeau unii.

-C. F.
dare să depună repede armele, să 
se mulțumească cu o înfrîngcre la 
limită. Oaspeții au luptat multă 
vreme de la egal la egal cu parte
nerii lor de întrecere, și-au creat 
multe ocazii bune de gol, dar au 
și ratat mult. Dacă mai notăm și 
faptul că ei au trimis de trei ori 
balonul în bară, că Stan a inter
venit de cîteva ori oportun și 
curajos în picioarele atacanților 
oaspeți, avem imaginea jocului 
combativ dar ineficient al forma
ției clujene.

După cum a debutat partida, se 
părea că Jiul nu va avea pro
bleme în obținerea victoriei. In mi
nutul 4 Sandu încearcă deja vigi
lența portarului Mărculescu. Ur
mează un șir de cornere pentru 
Jiu', dar scorul se menține alb. 
Clujenii construiesc contraatacuri

Peronescu în.ț cursă

cwimmi JUDEIM
Goluri multe la Lonea

După ce în etapa trecută, Pa- 
rîngul Lonea a pierdut cu 2—1 
meciul cu Energia Paroșeni (dispu
tat pe terenul din Uricani și nu 
din Lonea), duminică a evoluat 
acasă în compania formației Con
structorul Lupeni. La capătul unui

joc bun, localnicii 
goric cu rezultatul 
care deschid scorul sînt 
Ei înscriu în minutul 5 
Jianu. Gazdele egalează peste 13 
minute în urma unui șut puter
nic al lui David. La scurt timp

au învins 
de 7—2.

cate-
Cei 

oaspeții. 
' prin

R. CLUJ 2-0
periculoase, mai ales pe extreme, 
se apără supranumeric, calm. In 
minutul 28 Petrescu trimite min
gea în bară, iar peste patru minute, 
tot el ratează de la 10 metri de 
poarta lui Stan. Publicul cere gaz
delor gol, însă doar... o mini-ga- 
lerie de elevi scandează „Jiul" ! 
Golul avea să cadă abia în mina
tul 33. Arbitrul acordă jiuliștilor 
o lovitură de la 11 metri ți 
Dodii înscrie cu fentă. Animați de 
gol, localnicii își întețesc atacurile, 
dar ele nu le aduc decît cornere. 
8—2 pentru Jiul este raportul de 
cornere înregistrat în primele 45 
de minute.

După pauză clujenii atacă mai 
susținut, însă tot gazdele înscriu. 
In minutul 50. Ion Constantin e.r.e 
găsit cu o minge în apropierea 
porții lui Mărculescu, pe care o 
aruncă în plasă : 2—0 pentru 
Jiu’. Oaspeții nu disperă, obțin un 
corner și în minutul 52, șutii 
puternic a! lui Cojocarii întîlneste 
bara porții lui Stan. Peste numai 
patru minute, fundașul Burlacii 
urcă mult în atac și îl obligă pe 
Stan să rețină cu d’f'culiate șutul 
său puternic. O nouă ocazie ratată

de Sorin Bretan, trei cornere con
secutive și în minutul 78 este 
rîndul lui Soo să trimită mingea în 
bara porții Jiului. Naidin și Li- 
bardi au și ei două bune ocăzii 
apoi Jiul își oprește motoarele. 
Clujenii insistă, își întețesc șutu
rile spre poarta gazdelor. Bretan 
ia o acțiune pe cont propriu, se 
apropie de poarta lui Stan dar 
își prelungește prea mult balonul, 
dînd posibilitatea portarului jiu- 
list să-l blocheze oportun. Apoi 
Octavian Ionescu scapă singur 
în minutele 83 și 85 dar din nou 
Stan este la post, salvîndu-și echi
pa de la goluri sigure. Partida se 
termină în nota de ușoară domi
nare a clujenilor, dar cu scorul de 
2—0 pentru Jiul. F.ste o victorie 
meritată, prețioasă a elevilor lui 
Ton Bălănescu și Viorel Tilmaciu, 
obținută cu multă trudă. Ani dori 
ca Jiul să-și amplifice jocul și 
victoriile în etapele viitoare pen 
tru a deveni echipa pe care o- cu
noaștem, pentru a atrage la me
ciurile sale mai mulți spectatori 
decît duminică. O ultimă remar
că : înaintarea încă nu și-a reglat 
tirul, iar apărarea, cu excepția lui

Libardi și Mărculescu

Stan și Georgescu, a vădit 
țe care ar putea costa în 
înaintări mai insistente.

Arbitrul C. Popovici, din Bucu
rești, a condus următoarele echipe: 
JIUL : Stan 
gevici, Stoker, Popescu 
Sandu — Peronescu, 
Constantin (Cotornani), 
C.F.R. : Mărculescu 
Soos, Fanea, Roman - 
Vișan (Lupu) — S. 
O. Ionescu, Petrescu.

La tineret-rezerve :
C.F.R. 0—1.

Dumitru GHEONCA

aren- 
fața unei

Georgescu, Geor- 
Dodu, 

Libardi, 
Naidin. 

Burlacu, 
— Cojocarii, 
Bretan, Soo,

Handbal

CE-1 FRUMOS, PLACE
Victoriei prețioase obținută cu 

o săptărnînă în urmă la Mediaș, 
handbalistele de la Jiul Petroșani 
i-au adăugat duminică alta, mat 
categorică, pe teren propriu. l'le 
au dispus confortabil, cu 17—11, 
de Constructorul Oaia Mare, la 
capătul unul joc bun, frumos. Și 
ce-i frumos, place ! Gazdele au în
ceput meciul în forță și impetuoa
sa Mia Coclea a deschis seria ce
lor 17 goluri ale echipei sale, l'le 
fapt. Mia a înscris cinci goluri 
consecutive și, după ce Ghiță și 
Bodnar au semnat și ele cite un 
gol, tot ca a mai marcat două, 
stabilind la 9—6 scorul primei re
prize. bt această parte a meciu
lui oaspetele mai mult s-au apă
rat, dar au și contraatacat, reu
șind să înscrie de 6 ori în poarta 
apărată pe rînd de Cătutoiu și 
Tudor Am apreciat jocul sobru, 
gindit. în viteză al gazdelor, inter
vențiile salvatoare ale port arii ei

1 udor, multe șuturi, fără adresă 
ale oaspetelor.

In repriza secundă gazdele și-au 
sporit avantajul, înscriind încă 8 
goluri pe lingă numai 5 ale b'âi- 
mărencelor. Costea a punctat de 
trei ori, celelalte cinci goluri fiind 
realizate de către Nemeș și Bod
nar (cite 2) și de Maier. De re
marcat că fiecare echipă a ratat 
cite o lovitură de la 7 metri prin 
jucătoarele lor de bază Costea și 
Tomaniscka. Spre mulțumirea pu
blicului spectator, gazdele au de
monstrat bune calități tehnice, au 
acționat rapid pe contraatac, s-au 
apărat calm și organizat atunci cînd 
a fost cazul. Jocul de dumim 3 al 
Jiului a fost net superior aceluia 
pretat în întîlnirea de acum două 
săptămîni. în compania Chirmei din 
orașul Victoria îmbla urătoare -Oe 
revenirea de formă a Ever lones- 
cu și a Clarei Bodnar, impetuozi
tatea Sand'-' Nemes, verva ‘le joc

a tinerei Ana Maier, fără a mai 
comenta capacitatea de joc, viva
citatea. tehnica individuală și cali
tățile de șute ură ale Miei Costea, 
autoare a IC goluri (patru din lovi
turi de la 7 metri) din cele 17 
înscrise de echipa sa. Pentru oas
pete. punctele au fost realizate de 
Tomaniscka (6), Orosz și loth 
(cite 2) și de Marian. Antrenorul 
Eugen Bartha a folosit următoarele 
jucătoare: Cătuțoiu, Tudor, tones- 
cu, Bodnar, Costea, Ghiță, Mater, 
Nemeș, 8 zoi ga, Savin, Suc iu

A arbitrat corect N Micki dm 
7 imișoara.

In deschidere s-a desfășurat me
ciul dintre echipele Școala sporti
vă Petroșani și echipa similară din 
Timișoara contînd pentru campio
natul divizionar școlar. Elevele 
profesoarei Lia Barabaș au învins 
cu 12—11.

G. DINU

Echipa Minerul Vulcan a pă
șit cu stîngul în actualul cam
pionat. Timp de "trei etape n-a 
reușit să acumuleze nici un 
punct, situîndu-se la periferia 
clasamentului. Duminică a ju
cat din nou acasă. Inflăcărații 
suporteri ai echipei au trăit 
iarăși 90 de minute de încor
dare și emoție. Nici nu se 
scurseseră 9 minute de la în
ceputul partidei și la un con
traatac al oaspeților apărarea 
gazdelor cedează și Dacia O- 
răștie conduce cu 1—0. In mi
nutul 18 survine egalarea. Vul- 
cănenii beneficiază de o lovi
tură de colț, Ferenczi se înalță 
și înscrie cu o splendidă lovi
tură de cap. Speranțele renasc

în tabăra vulcănenilor dar go
lul victoriei întîrzie să cadă 
și prima repriză se înclțeie cu 
1—1.

In repriza a doua Minerul 
Vulcan preia inițiativa și în 
minutul 47 același Ferenczi în
scrie spectaculos cu capul și 
2—1. După 12 minute jucăto
rii din Orăștie egalează dato
rită ieșirii neinspirate din poar
tă a Iui s-Manea, care a fost 
înlocuit cu Lupulescu. Deși e- 
galați localnicii nu se descu
rajează. Ei luptă cu ardoare și 
în minutul 65 Ștarc înscrie 
golul victoriei.

La juniori : Minerul — Da
cia — 5—1.

Tudor MUCUȚA

Dumitrescu aduce avantajul cu
2— 1 echipei locale. O perioadă 
de joc la mijlocul terenului și în 
minutul 43 David înscrie din 
nou : 3—1 pentru Paringul.

După pauză oaspeții intră mai 
proaspeți pe teren și în minutul 
52 Beudean reduce scorul la
3— 2. De acum, localnicii vor 
trimite de patru ori mingea în 
poarta adversă, fără a mai prinți 
vreun gol. In minutul 71 înscrie 
Pui, peste două minute Baky — 
din lovitură .de la 11 metri, în 
minutul 76 — același Baky, iar 
cu 8 minute înainte de final 
Pui stabilește scorul general al 
înlîlnirii : 7—2 pentru Paringul 
Lonea. S-au remarcat Jianu 
Hoos și Cristea de la 
întreaga echipă gazdă. A 
trat foarte bine Tiberiu 
din Deva.

La juniori : Paringul — 
structorul 8—C.

Nicolae POPA

II, 
oaspeți, 

arbi- 
Sirna

Con-

Meci egal la Aninoasa
Duminică, în fața liderului 

clasamentului în campionatul 
județean — Constructorul Hu
nedoara — echipa Minerul A- 
ninoasa n-a mai reeditat victo
riile de pînă acum. Jocul a 
fost plăcut, numărul mare de 
spectatori urmărind faze fru
moase, multe ocazii de gol și 
patru goluri : cite două în fie
care poartă. Pînă în minutul 
15 echipele se studiază reci
proc. O intervenție defectuoa
să a fundașului aninosean Ol
tean și hunedoreanul Dolgaie 
deschide scorul. După gol, în 
echipa locală intră Furnea ca
re dă un plus de agresivitate 
atacului. Egalarea vine în mi
nutul 35 prin Herlea. Cu 1—1

se încheie prima repriză.
După pauză hunedorenii iau 

din nou conducerea. Autor al 
golului : Bontoș, în urma 4unei 
faze discutabile. Localnicii, for
țează egalarea. Ea vine cu ’5 
minute, înainte de încheierea 
partidei. Broască șutează de a- 
proape 
cioarele 
balonul 
togol și 
se încheie 
atractiv. întîlnirea a fost con
dusă de I’etru Zăvoianu din 
Deva.

La juniori : Minerul — Con
structorul 0—5.

Vaier RĂDOI 
Teodor TRIFA

in Simonov și din pi- 
fundașului hunedorcan 
intră în poartă : au- 
2—2, rezultat cu care 

un meci dinamic,

Pronosport
1. ,V Cluj
2. Farul
3. Petrolul

F. C. Argeș
C.F.R. Timișoara 
Jitii
Steaua

8. Roma
9. Verona

Catania
Bologna
Cagliari
Milan

4.
5.
6.
7.

10.
11.
12.
13.

— Steagul roșu
— Progresul București
— „V“ Craiova
— Politehnica Iași
— Dinamo București
— C.F.R. Cluj
— Dinamo Bacău
— Fiorentina
— Internazionale
— Juventus
— Ixmerossi
— Sampdoria
— Lazio
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Itinerarii și popasuri turistice

Joncțiunea intre cabanele 
Obirșia Lotrului și Rinca o 
face același DN 67 C Sebeș 
— Novaci, care unește cele 
două popasuri turistice în 7 
ore de mers domol. Șoseaua 
aceasta alpină este una din
tre cele mai frumoase din 
țară, atingind în anumite 
puncte altitudinea de peste 
2 000 metri. Inundațiile ca
tastrofale din acest an au 
afectat grav și acest drum, 
dar nu i-au diminuat cu ni
mic din frumusețe. De-ar fi 
asfaltat DN 67 C Sebeș — 
Novaci ar fi cea mai mare 
binefacere pentru turismul 
românesc în această splen
didă zonă a țării. Turistul 
adevărat însă, turistul pe
destru nu se plinge de lipsa 
asfaltului. El este obișnuit cu 
potecile de munte, cu cără
rile pietroase, cu pîrtiile din 
păduri și poiene. De la Obîr- 
șia Lotrului la Rinca traseul 
este de un farmec deosebit. 
Turistul urcă ușor și nici nu 
observă cum lasă in urmă 
vîrfuri de pădure, piscuri de 
dealuri, văi adinei, creste de 
munți acoperite de zăpadă, 
din care-și trag seva nenu
mărate izvoare repezi și cris
taline. Pentru reducerea dis
tanței se poate merge din loc

în Zoc pe „scurtătură", care 
te lipsește insă de piesajul 
superb ce-l poți admira de 
pe cursul normal al șoselei. 
Pereți drepți, bine consoli
dați cu piatră — asemenea 
vechilor cetăți dacice — în
lesnesc zig-zag-ul splendidei 
șosele alpine. In mici poțra- 
suri, decorul îți recomandă 
superbe căldări glaciare, ma
iestuosul virf al Mohorului 
(care ascunde in spatele său 
Paringul, Mindra și Cirja in
terpusă între ele), creste de 
munți brăzdate de limbi de 
zăpadă, cutezătorul pisc alin
tat Păpușa care se infige par
că in 
albastru.
mai ușoare 
menea locuri 
iar nelipsitul aparat de fo
tografiat imortalizează pe pe
liculă amintiri de neuitat. Pa
sul înghite kilometru după 
kilometru, discuțiile admira
tive nu contenesc și dis
tanța pînă la cabana Rinca 
scade. După 7 ore de mers 
— dacă turistul nu se abate 
din drum și pe la fermecă
torul lac Cîlcescu, vreme de 
3—4 ore — se ajunge la com-

crestele cerului 
Rucsacurile par 

prin ase- 
îneîntătoare,

• •

plexul turistic Rinca, unul 
dintre cele mai importante 
și plăcute locuri de odihnă 
din județul Gorj. întins la 
poalele muntelui Păpușa, la 
limita superioară a unei den
se păduri de brad și molid, 
complexul turistic Rinca (al
titudine 1 600 metri) este 
foarte frecventat, oferind 
condiții dintre cele mai bune 
de odihnă și recreere. Cele 
5 cabane pot găzdui zilnic 
peste 170 persoane in camere 
curate cu 2—15 paturi. Aici, 
turiștii beneficiază de lumi
nă electrică, apă potabilă cu
rentă, restaurant-cantină per
manent, locuri de joacă și 
de excursii sub liniștea a- 
dîncă a pădurii. Dimineața, 
la prinz și seara se poate 
servi mincare caldă 'la res- 
taurantul-cantină, la un preț 
convenabil și la fel de con
venabil (14—50 lei) este pre
țul cazării pe noapte. O 
noapte sau mai multe petre
cute la cabana Rinca 
confortează pe deplin 
a putea lua din nou, 
drumul spre Novaci și
spre frumoasele peșteri 
Muierii și Polovragi

te re
pent ru 
pieptiș 
de aici 

a

D G.
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I
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pași 

hofărîji
Fosta divizionară li, Știința 

Peuoșani, a întîlnii sîmbătă, pe 
terenul Jiul, în cadrul campio
natului județean de handbal, pe 
tînăra echipă a Școlii sportive 
din Deva. Net superiori, studen
ții și-au surclasat adversarul cîș- 
tigînd întîlnirea la un scor care 
ne sculeșie de comentarii : 
52—12 (22 7).

Gazdele au abordat meciul cu 
toată seriozitatea, dovedind că 
vor să revină cît mai repede in 
divizia B, unde au activat mulți 
ani la rînd. Noi ne alăturăm do
rințelor lor, urîndtt-le și în ~on- 
tinuare succese. Antrenorul Ni- 
colae Barabaș a folosit următoa
rea formație (în paranteze nu
mărul de goluri marcate) :

Marincan, Cosma (16), Lupui 
(15), Mastici (7), Bora (7), 'loan 
(3), l'lețan (2), Anghel (1), 
Brașoveanu (1), Dan.

Corect și competent arbitra
jul inginerului Anton Pohl din 
Petroșani.

Simion POP
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Ridicarea activității de construcții
social-culturale la nivel calitativ superior

(Urmare din pag 1) Tecută,Velican, loan
Sasu, Petre Cosma, Ni-

(Urmare din pag 1)

coastă ocazie, 
vitatea muncii

Astfel producti
va trebui să în

registreze pînă in 1975 o creș
tere progresivă, de circa 40 la 
sută, în condițiile reducerii 
cheltuielilor de construcții-mon- 
taj La 1 000 lei producție, pînă 
la finele cincinalului 1971— 
1975, cu 58 lei, urmînd ca din 
1973 șantierele -social-culturale 
ale Văii Jiului să devină ren
tabile.

Atît in referatul prezentat de 
directorul Grupului cît și in 
cuvintele vorbitorilor, sarcinile 
majore de perspectivă au fost 
analizate prin prisma neajunsu
rilor care mai persistă, în do
rința de a le lichida și de a 
realiza cu succes indicatorii 
planului pe acest an. Cu deo
sebită gravitate trage in balan
ța carențelor din activitatea 
Grupului, neindepliniroa pro
ductivității muncii (pe 8 luni 
cu peste 8 la sută) și a planu
lui valoric de producție (cu 
700 000 lei pe 8 luni). De ase
menea unele depășiri la prețul 
de cost (Ia capitolele utilaje și 
cheltuieli indirecte), lacunele 
privind calitatea la unele lu
crări de construcții, privind a- 
provizionarea cu materia] cît 
și activitatea pe linie de pro
tecție a muncii (382 zile de in
capacitate temporară), sînt încă 
puncte nevralgice din angrena
jul economic al șantierelor asu
pra cărora nu sînt lansate cu 
destul discernămint și insisten
ță preocuparea, eforturile con
ducerii și colectivelor de mun
că din cadrul grupului.

Pentru înlăturarea neajunsu
rilor arătate, pentru crearea u- 
nui cadru corespunzător in ve
derea îndeplinirii sarcinilor de 
plan pe 1970 și în viitorul cin
cinal, în adunarea generală nu
meroși vorbitori — printre care 
amintim pe Horațiu Tămaș, 
Erminio Pesavento, Romeo 
Mandero, ing. Dumitru Vișan,

Nicolae 
Nicolae 
colae Țabrea, Panait Ionescu, 
Alexandru Gheorghe, au adus 
în dezbatere probleme majore, 
au făcut propuneri importante, 
dintre care evidențiem :

© aprovizionarea ou mate
riale să fie mai ritmică, îmbu
nătățită sub toate aspectele;

© stațiile de betoane să fie 
modernizate Și dotate corespun
zător;

© șantierele au nevoie, în 
scopul obținerii unei productivi
tăți sporite, de utilaje în bună 
stare de funcționare, bine în
treținute. și care 
întreaga gamă a 
construcții;

© e necesară 
rațională a depozitelor de tran
zit existente;

© organizarea muncii să fie 
efectuată pe baze • științifice 
pentru evitarea muncii în sal
turi care se observă actual
mente și care conduce la o ri
sipă de forțe de muncă, și ma
teriale;

© calitatea materialelor a- 
provizionate (agregate, cărămizi, 
prefabricate etc.) este de multe 
ori sub nivelul cerințelor;

© modul de fabricare, trans
port și montare a panourilor 
mari încă lasă de dorit ceea ce 
presupune luarea unor ample 
măsuri de organizare, și de do
tare ou utilaje și echipament;

© la șantierul din Hațeg se 
simte necesitatea amenajării 
unui sediu de șantier și a unui 
cămin pentru muncitori, pentru 
a nu mai fi transportați de la 
Petroșani;

® documentația și amplasa
mentele libere care trebuie să 
fie asigurate de către benefi
ciar ridică și" la această oră 
multe piedici în calea unei e- 

a obiective-

să satisfacă 
lucrărilor de

o amenajare

xecuții normale 
lor;

@ mecanizarea într-un pro
cent mai ridicat a lucrărilor

de construcții — pîrghie si
gură în sporirea productivității 
muncii;

© constituirea în cadrul gru
pului de șantiere -a unui birou 
de concepție pentru proiecta
rea în special a organizării lu
crărilor noi și speciale;

® reînnoirea parcului de u- 
tilaje la I.P.S.P. se impune cu 
stringență și mai ales pe seama 
celor de capacitate mare și' ni
vel tehnic ridicat;

© aplicarea acordului glo
bal (deși realizată pînă acum 
într-un procent de 50 la sută) 
trebuie să antreneze mai mult 
maiștrii și normatorii; se cere 
o extindere a acestei metode 
pe părți distincte sau chiar pe 
obiective, ceea ce va duce la 
o simțitoare creștere a ritmului 
de muncă și a calității lucrări
lor;

© controlului preventiv pe 
șantiere să i se acorde o aten
ție mai mare.

Toți vorbitorii s-au angajat, 
în numele colectivelor de mun
că ce le reprezentau, să facă 
tot ce e posibil pentru a duce 
la bun sfîrșit sarcinile de pers
pectivă ce le-au fost trasate.

In încheierea lucrărilor tova
rășii Alexandru Lugojan, ingi
ner șef al trustului tutelar, ir.g, 
Emilian Tomulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului popular mu
nicipal Petroșani și ing. Mircea 
Rantba, vicepreședinte al Consi
liului popular al județului Hu
nedoara, au dat numeroase in
dicații pentru sporirea oroduc- 
tivității muncii, pentru reduce
rea prețului de cost al execu
ției, organizarea mai judicioasă 
și eficientă a lucrărilor, pentru 
sporirea grijii față de munci
tori, în scopul îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor de producție 
pe acest an și în viitorul cinci
nal. pentru a traduce în fapt 
și pe șantierele social-culturale 
din Valea Jiului a hotărîrilor 
și prevederilor celui de-al X-lea 
Congres al partidului.

factură romantică în inter
pretarea lui Mack McCray a 
Concertului nr. 1 în Re ma
jor pentru pian și orches
tră de Brahms.

Concurența români, moș
tenitori ai unor tradiții de 
solidă cultură muzicală, în
zestrați cu multe calități in
terpretative, cu acea capaci
tate de a gîndi poetic, ce 
vine parcă din plaiurile năs
cătoare de doine, din rîu- 
rile repezi, săltînd in învol
burarea horelor, și-du făcut, 
ca și mulți interpreți străini 
de altfel, o pioasă datorie din 
a tălmăci complexitatea de 
sensuri a creației enesciene.

Eugen Sîrbu, acompaniat 
de Marietta Leonte, a dat 
glas, în cadrul concertului 
laureaților, măiestrelor alter
nanțe de zbucium și 
ale Sonatei a IlI-a în 
ter popular românesc 
vioară și pian.

Gheorghe Crăsnaru, 
nia Moldoveanu sau
Silvia Marcovici ne-au dat 
certitudinea solidității școlii 
muzicale românești, ne-au re
levat talente care, fără îndo
ială, vor duce prin marile 
săli de concerte ale lumii 
faima calităților muzicale ale 
poporului nostru.

La rîndul său, festivalul, 
bucurîndu-se de participarea 
unor interpreți, formații de 
cameră și simfonice de ră-

visare 
carac- 
pentru

Euge-' 
tînăra

Saptamim 
de muzică

ȘI
frumusețe
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vitale. De altfel, pentru a jus
tifica începutul destul de pro
mițător a cooperativei „Unirea" 
putem aminti că planul pe lu
nile iulie și august a fost reali
zat în proporție de 110%.

— Vă rugăm să enumerați 
câteva din obiectivele mai im
portante care se află în centrul 
atenției conducerii cooperativei 
„Unirea".

— Alături de secțiile de fri
zerie, coafură, reparații de dife
rite genuri (radio, televizoare, 
ceasuri, aparate electrice și al
tele) acordăm o atenție deosebi
tă secțiilor de construcții meta
lice, instalații sanitare, metrolo
gie, boiangerie. construcții zidă
rie. mecanică fină și auto-moto.

După toate probabilitățile, un 
mare volum de lucrări îl vor 
ocupa comenzile întreprinderi
lor, cum sînt spre exemplu, lu
crările pentru construirea unor 
depozite metalice demontabile 
nu numai pentru municipiul 
nostru ci și pentru unități din 
alte județe. Ea această oră inten
ționăm să dezvoltăm actuala 
secție de boiangerie — spălă
torie. Două milioane lei vor fi in
vestiți în unitatea nouă de la 
Livezeni, (care va avea o scc- 

Petroșani). 
cu utila- 
îneît cli- 
fi serviți

ție auxiliară în
Aceasta va fi dotată 
jul cel mai modern, 
enții noștri să poată 
în timpul cel mai scurt. Opera-

ții care în urmă cu puțin timp 
erau realizate in mai multe 
zile, vor fi rezolvate cu ajuto
rul unei instalații în numai 
două ore (curățatul și călcatul 
unui costum de stofă, spre 
exemplu).

La secția reparații și întreți
nere auto-moto dorim să adu
cem o serie de îmbunătățiri. 
Spațiu] actual nu corespunde, 
după cum s-a dovedit în zilele 
acestui sezon estival cind nu
meroșii turiști români și străini 
au fost nevoiți să aștepte ore 
întregi pentru a le veni rîndul. 
Deschiderea șoselei moderne 
Petroșani — Tg. Jiu a impulsio
nat și mai mult turismul în 
această parte a țării. Ca atare, 
numărul automobiliștilor și mo
toriei iștilor ce solicită reparații 
urgente sporește continuu. Este 
de datoria noastră să asigurăm 
acestora condițiile cele mai bu
ne. Trebuie să devenim o uni
tate modernă a genului, cu uti
laj bun și, repet, un spațiu care 
să ne permită investirea de noi 
fonduri. O altă secție pe care 
dorim să o dezvoltăm este ace
ea de tîmplărie. Și aici numă
rul comenzilor refuzate este 
destul de mare datorită lipsei 
forței de muncă, dar mai ales 
a unui atelier corespunzător.

— Pentru că ați amintit 
mai multe ori de oameni, 
forța de muncă, vă rugăm
ne vorbiți despre dificultățile 
pe care le întîmpinați în aceas-

de 
de 
să

tă direcție ?
— Avem nevoie încă de oa

meni calificați la secțiile au
to-moto, timplărie, zidărie, zu
gravi, ' manichiuriște, 
cosmeticieni. In rest 
putem plînge. Avem 
capabili care fac cinste 
tivei. Responsabilii de 
Iosif Bicskej (auto-moto), 
ian Florea (mecanică-fină), Io
sif Tinea și Ioan Orehov (re
parații radio și televizoare), 
loan Barabulă (construcții me
talice), Izabela Miiller, Marga
reta Palianoș (coafeze), Gheor- 
ghe Tănase (bijutier) sînt cadre 
cu înaltă calificare și o com
portare atentă, plină de solici
tudine în relațiile cu clienții. 
In general se poate spune că 
angajații noștri se străduiesc să 
răspundă exigenței mereu cres- 
cînde a celor care solicită pres
tarea de servicii. Majoritatea 
sînt oameni care au dobîndit 
calificarea în școli de specialitate 
sau la locul de muncă în urma 
acumulării unei experiențe 
ani de zile. Din păcate 
avem și cooperatori care 
tcază fața întregului colectiv. 
Dumitru Mihuță, responsabil la 
o secție de reparații radio și te
levizoare din Petroșani, a avut 
absențe neinotivate de la pro
gramul de lucru și se comportă 
neouviincios cu clienții. Lucră
rile efectuate de el au fost de 
multe ori de proastă calitate. 
Frizerița Rodica Olteanu a avut 
o comportare deloc lăudabilă 
cu un client chiar cu puțin 
timp în urmă. Noi căutăm să 
lichidăm aceste pete negre de 
pe fața colectivului cooperativei 
„Unirea" prin aplicarea unor 
sancțiuni drastice. Dorința 
noastră este de a deservi 
mai bine pe toți clienții, 
nici o excepție.

Este desigur o dorință 
de realizat atunci cînd 
preocupare sporită în 
sens. Sperăm că în cele din ur
mă „Unirea" să cucerească un 
bun renume prin prestarea unor 
servicii de cea mai bună 
tate. Tinerețea ei îi poate 
gura perspective din cele 
frumoase.

In așteptarea noului an universitar
(Urmare din pag l)

înce stadiu se află p 
această ordine de i

— In linii mari, 
gătiri au fost terminate deja. 
S-a definitivat personalul di
dactic necesar, compus din 26 
de asistenți, șefi de lucrări, 
lectori, •conferențiari, profesori, 
s-au întocmit programele ana
litice pentru toate cursurile și 
sint în stadiu de amenajare 
laboratoarele de chimie și fi
zică. In semestrul al Il-lea se 
vor da în folosință și labora
toarele de electronică, rezisten-

ță, matematică, tehnologie ge
nerală. In cadrul Institutului 
hunedorean vor funcționa trei 
catedre : de cultură generală, 
de electromecanică și de teh
nologie. In curînd se vor scoa
te la concurs posturile de șefi 
de lucrări și conferențiari în 
munca de cercetare științifică. 
Cei 155 de studenți aî anului 
I, de la învățămîntul de zi și 
seral din cadrul Institutului de 
subingineri Hunedoara vor a- 
vea toate condițiile desfășurării 
procesului in struct iv-educativ 
la nivelul cerințelor actuale.
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Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră, 
Emisiune pentru tine
ret. Diminețile șantieru
lui. Reportaj.
Desene animate. 
(Ironica literară.
Ateneu. Emisiune de 
actualitate muzicală.
Anunțuri — publicitate. 
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.
Telejurnalul 
Reflector.
Seară de 
„Nunta lui
Beaumarchais în inter
pretarea actorilor de la 
Comedia Franceză. 
Instantanee folclorice.funcționare de 

au consacrat 
repaus unei acțiuni de 

volun'.ar-patriotică de spri- 
a minerilor aninosem < ’

Salaristele și alte 
la mina Aninoasa 
ziua de 
muncă i 
jinire a minerilor aninosem în 
realizarea sarcinilor de producție. 
Un număr de 30 funcționare s-au 
prezentat la depozitul de lemne al 
minei, o dală cu intrarea muntito-

rilor în subteran. De la șase dimi
neața și pînă la orele amiezii, 
funcționarele s-au întrecut pe sine 
în hărnicie la pregătirea materia
lului lemnos pentru a fi introdus 
în subteran. Ele au stivuit 
de cherestea și 8 mc de 
pentru coliviile puțurilor 
tracție, au încărcat 45 mc

O PROPUNERE

9C mc 
ghidaje 
de tx- 
chcres-

de 
de 
de
c.i

de 
de

22,15
22,40 Studio dans.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

T>

R
■»

tea în cărucioare pe care le au în
dreptat spre puțuri pentru a fi 
coborîte în subteran. De asemenea, 
au mai încărcat 6 cărucioare 
văndrugi (lemn semirotund 
molid), 10 cărucioare cu lemn 
mină precum și 20 vagonete 
bandaje.

Materialul lemnos pregătit 
funcționare în cele 200 de ore
muncă voluntar-patriotică prestate 
în depozit a acoperit cerințele pro
ducției atît în schimbul I de du
minică cît și cel de luni, 
rea manoperei economisite 
această rodnică acțiune î 
ză 1 800 lei. S au evidențiat 
ționarele Maria Zlăgneanu, 
Pop, Veruța Demeter, Elena 
stantine'cu. Sabina Costinaș, 
terina Dascălii, Otilia Butca, 
nora Tacacs și toate celelalte par
ticipante la această acțiune iniția
tă pentru a-i sprijini pe mineri în 
realizarea planului de producție.

Merită cuvinte de laudă și ser
viciul gospodăresc al minei, care a 
organizat, în acea dimineață, un 
transport intens de material lemnos 
de la gara Iscroni la mină, astfel 
îneît salariații veniți' la 
voluntar-patriotică 
avut tot timpul ce

. Va'oa- 
: prin
însumea- 

func- 
Silvia 
Con- 
Eca- 

Eleo-

MIERCURI u It^dRIEanoumdesigur transferate pentru 
pul înnoirilor.

Am aflat din știrile cotidiene 
că tineri și tinere din școlile Petro- 
șaniului s-au comportat în timpul 
verii mai mult decît onorabil [te 
frontul acțiunilor patriotice 
județul nostru. Poate este 
ca și în problema ■ terenului 
din cartierul amintit entuziasmul
tineresc să-și spună cuvîntul înspre 
binele și folosul lor, al tinerilor,
dornici să aibă o bază sportivă și 
de agrement in preajma cartierului 
în care locuiesc.

Ce părere are, în acest 
Comitetul municipal U.T.C. 
șani ?

De cîțiva ani încoace, în fiecare 
primăvară, locuitorii cartierului 
Carpați din Petroșani reveneau în 
scrisorile lor trimise ziarului, cu 
aceeași doleanță : să se amenajeze 
terenul viran din marginea cartie
rului, care prin lungimea sa ofeiă 
posibilități optime pentru construi
rea, unei baze sportive și de joacă 
pentru tineret sau loc de odihnă 
Ia această extremitate liniștită a 
cartierului, ferită de zgomotul ți 
inconvenientele circulației intense.

In primăvara acestui an a și 
apărut un anunț în coloanele zia
rului nostru din partea edililor 
orașului, care preciza că, o dată 
cu venirea timpului prielnic, vor 
începe lucrările de amenajare a 
unui teren pentru practicarea mai 
multor sporturi de către copiii din 
cartier.

Problema se întrezărea în sfîr 
șit, rezolvată.

La numai cîteva zile după anunț 
a apărut un buldozer și au fort 
aduse cîteva camioane de savura 
roșie. A nivelat buldozerul ce a 
nivelat, savura nu s-a mai adus 
și totul a rămas baltă ca și cum 
nu s-ar fi intenționat nimic în le
gătură cu locul cu pricina. Buru
ienile au năpădit din nou întrea
ga suprafață, terenul acesta întins 
îjnbrăcînd din nou aspectul unui

din 
cazul 
viran

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Viața cărților;
10.10 Curs de limba germană;
10.30 Vreau să știu; 11,05 Pa- 
trium Carmen; 11,30 De țoale 
pentru toți... turiștii; 11,45 
Sfatul medicului; 12,00 Mu
zică ușoară; 12,25 Știința la 
zi; 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal;
13.10 Avanpremieră cotitTa- 
nă: 13,22 Cîntecele orășeni; 
13,45 Vechi melodii populare; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 14.40 Publicitate radio: 
14.50 Piese de estradă; 15,00 
Serial radiofonic pentru tine
rii ascultători; 15,30 lzvoraș 
cu apă rece — muzică popu
lară; 16,00 Radiojurnal; 16.20 
Pe clape albe, pe clape negre 
— muzică ușoară; 16.30 Con
sultație juridică; 16,40 Arii și 
duete din operete; 17,05 An
tena tineretului: 17,30 Tineri 
interpreți de muzică popu
lară; 18,03 Știință, tehnică, 
fantezie; 19,00 Gazeta radio;
19.30 Așa cîntă pe la noi — 
muzică populară: 20,05 Ta
bleta de seară; 20,10 Micro- 
recital Nicoletta; 20.20 Arghe
ziană; 20.25 Zece melodii pre
ferate; 21,00 Vocile artei mo
derne; 21,20 Formația Florea 
Mihai; 21,30 Moment poetic; 
21,35 Solistul serii : Aurelian 
Andreescu; 22,00 Radiojurnal; 
22,20 Sport; 22,30 Pentru mag
netofonul dv.; 23,00 Concertul 
serii; 0,03—5,00 Estrada noc
turnă.

sunet mondial, s-a situat, așa 
cum a declarat și vicepre
ședintele Federației interna
ționale a concursurilor de 
muzică, Gontaut Biron: 
„...pe planul cel mai înalt, 
reunind elementele cele mai 

.reprezentative ale vieții mu
zicale, personalități cu renu
me, precum și tineri artiști. 
Acest festival... se situează 
astăzi în fruntea festivaluri
lor și concursurilor cunoscute 
pe plan mondial".

Pagini de Bach, Debussy, 
Beethoven, Brahms, Grieg, 
Enescu, Paul Constantinescu, 
vor rămine în memoria melo
manilor ca autentice eveni
mente muzicale, bucurîndu-se 
de măiastră interpretare a 
unor virtuozi ai arcușului ca 
Henryk Szeryng sau Ion Voi- 
cu, Mstislav Rostropovici la 
violoncel sau pianiști ca Paul 
Badura și Jiirg Demus.

Mari formații orchestrale,': 
ca London Symphony Orches
tra sau Gewandhauses, con
duse de ași ai baghetei au . 
făcut să răsune sub bolțile 
bătrinei cetăți a muzicii, A- 
teneul, sau a monumentalei 
Săli a Palatului, răscolitoa
rele tălmăciri ale lui Bach 
sau Enescu, sfărimind gra
nițe spațiale și temporale, 
adueîndu-ne pe noi, iubito
rii muzicii de aiurea, pe co
ordonatele veșnice ale înfră
țirii sufletelor.

Vom putea uita oare vocea 
Virginiei Zeani, a lui Herlea 
șaua lui Nicolla Rossi-Lemeni, 
zborul de lebădă al Makaro- 
vei 1

Bucureștiul, orașul frumu
seții blinde a oamenilor și a 
toamnei azurii va aștepta, 
întinerind, viitorul Olimp al 
măiestriilor creatoare și in
terpretative, rămînînd, pentru 
totdeauna, prietenul Muzicii 
și al Frumuseții.

sen;,
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Tra-

publicitate
VIND aragaz, butelie, mo

bilă combinată, frigider Alka, 
pian Stingi scurt. Str. Unirii 
bloc. 22, sc. I, ap. 10.

îmbucurătoare
*

la C.L.F. Petroșani
Apropierea sezonului rece de- 

tetminâ luarea unor măsuri e- 
ficiente din partea C.L.F. Pe
troșani pentru o deservire cît 
mai bună a populației. Una 
din preocupările conducerii a- 
cestei unități comerciale este 
aceea de a evita aglomerația 
cumpărătorilor la desfacerea 
produselor de mare volum (car
tofi, ceapă, varză). Experiența 
de ani de zile a demonstrat că 
unitățile permanente nu pot fa
ce față întotdeauna asaltului 
cumpărătorilor la punerea în 
vînzare a acestor produse^ nece
sare oricărei gospodării în lu
nile de iarnă. De aceea se vor 
înființa cea. 15 puncte de des
facere în piețele și cartierele 
muncitorești din Valea Jiului.

Pentru reușita aprovizionării 
unităților și în dorința de a 
evita deprecierea produselor, 
șefii de unități au dreptul să 
achiziționeze marfa direct de la 
producător.
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25 IUNIE. Vîntul suflă puter
nic, marea e furtunoasă. Nava 
noastră prinde viteză. Maimuța 
Safi e împroșcată cu stropi de 
apă și se amuză, 
de a fi închisă în cușca ei, 
venit pentru cîteva minute 
mi se așeze în brațe. Mai avent 
cu noi o rață și un porumbel 
pe care îi ținem pe acoperișul
cabinei dar care nu se :------ “
deloc : își fură mincarea 
de la altul, se ciugulesc. Astăzi 
este din nou greu la 
pînza iese din bătaia vîntului și 
începe să fîlfîie. Santiago și litri 
au dat la o parte lăzile pe care 
dormim și au scos scîndurile de 
sub ele. „Cala" era plină cu apă 
și se simțea un miros de mucegai. 
Asemenea unor personaje dantești 
ale „Infernului", Iuri și Santiago 
dispăreau rînd pe rînd în, aceas
tă groapă întunecoasă, lăsînd să 
cadă acolo conductele goale de 
argilă sigilate cu dopuri -cer uite, 
menite să faciliteze capacitatea 
de plutire a bărcii.

28 IUNIE. S-ar părea

a 
greutate, 
suficient 
absoarbe 
au acoperit pupa dar prora se
ridică la suprafața mării. Nc-am 
abătut puțin din drum : e foarte 
greu să ții direcția cu vîslele par
țial avariate. Alături de 
înota un delfin mare. Am 
legătura prin radio cu
„Kalamar" care naviga sub pa
vilion O.N.U. și stabilim să ne 
întîlnim.

30 IUNIE. Curînd .după mie
zul nopții Norman m-a deștep
tat. Mi-a spus că a observat ceva 
ciudat. Am ieșit pe punte. O 
lumină albă ca laptele strălu
cește mai puternic decît Calea 
Lactee. Creștea la orizont ca o 
imensă lună. Pata strălucitoare 
devine tot mai mare. Pe cerul 
plin cu stele această lună de 
aluminiu se ridică tot mai sus. 
Mi-am zis că este un fenomen 
electric din atmosferă, ceva ase
mănător cu aurora boreală. Dar

dacă este vorba de proiectoarele 
vasului „Kalamar" ? Pata stră
lucitoare de pe cer se înalță tot 
mai mult, iar peste cîteva minute 
dispăru. Spre seară am auzit ia 
radio că acest fenomen a fost 
observat și în Antilele mici. După 
cină am fost 
mar". „Bine 
apuseană a 
strigat de la

1 IULIE, 
fale de. vînt care 
nava de bambus între 
înalte. De pe „Kalamar," 
timpul nopții s-a apropiat mult 
de Ra-II ni s-au transmis felici
tări pentru rezistența și calită
țile excelente de navigație ale 
ambarcațiunii noastre. George 
m-a dus pe o barcă de cau
ciuc pe „Kalamar". Le-am în- 
mînat raportul cu privire la po
luarea oceanului si cutia etanșă 
de aluminiu cu filmele și peli
culele expediției. Ni s-au trimis 
cu poșta și fructe proaspete, da
rul de bun sosit al celor din 
Barbados de care ne apropiam 
tot mai mult.

Cu un an în urmă, în cen
trul orașului Lupeni, o co
fetărie („botezată" de nu știm 
cine „Gorso") își redeschidea 
ușile numeroșilor ei consuma
tori. Renovată, reamcnajată, 
cofetăria a atras un număr 
mare de clienți. Este adevă
rat, ornamentația interioară 
era cam lipsită de bun gust, 
dar curățenia și ordinea su
plineau acest neajuns. înce
tul cu încetul însă numărul 
acelora care frecventează a- 
ceastă unitate a T.A.P.L., a 
scăzut simțitor. Nici nu este

de mirare. Aspectul de 
tăzi al cofetăriei este 
primant : covoare rupte, 
reți foarte murdari, mobilier 
degradat. Iar dacă cineva do
rește să privească pe trecă
torii din stradă, sîntem con
vinși că nu va avea prea 
mulți sorți de izbîndă. Gea
murile sînt prea murdare. Și 
totuși, la Corso din Lupeni se 
poate vedea o raritate : co
vor de muște moarte în fața 
fiecărui geam. E și asta ceva ! 
Probabil noua „specialitate 
a casei.
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DECLARAȚIE
A AGENȚIEI ROMÂNE

DE PRESA „AGERPRES" 
ÎN LEGĂTURĂ CU 

EVENIMENTELE DIN IORDANIA

VIAȚA INTERNAȚIONALA
Dezbaterile

din Adunarea

A

Știrile sosite în ultima vreme din Orientul Apropiat 
trezesc o adîncă îngrijorare și neliniște în rindul opiniei 
publice din România ca și din întreaga lume. Comunicatele 
oficiale, relatări ale agențiilor de presă și ale unor martori 
oculari, mesaje și apeluri transmise prin radio înfățișează 
tabloul dramatic al înfruntărilor sîngeroase ce au loc de 
un șir de zile în Iordania.

Desfășurîndu-se pe fundalul general al conflictelor din 
Orientul Apropiat, luptele crîncene care au loc în Iordania, 
de aproape două săptămîni, s-au soldat cu un mare număr 
de victime omenești, cu distrugerea unor orașe și a unor 
mari valori materiale, de cultură și civilizație, cu nemăsu
rate suferințe pentru populația pașnică.

Opinia publică din România își exprimă profunda în
durerare față de proporțiile și gravitatea conflictului din 
Iordania, compasiunea pentru cei care au căzut victimă lup
telor fratricide, vărsărilor de singe ce au loc în această 
țară. Este evident că aceste tragice evenimente nu pot adu
ce decît grave prejudicii intereselor vitale ale poporului ior
danian și populației palestiniene, cauzei luptei acestora pen
tru o viață liberă și demnă, pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare pe calea progresului material și spiritual. încetarea 
imediată a luptelor fratricide, curmarea definitivă a masa
crelor și distrugerilor din Iordania sînt o cerință imperioasă 
dictată de însăși cauza soluționării pe cale pașnică a con
flictelor din Orientul Apropiat, de cauza securității popoa
relor din această zonă și a păcii internaționale. Alături de 
opinia publică din toate țările, care cere normalizarea situa
ției din Iordania, opinia publică din România își exprimă 
convingerea că este nu numai necesar, ci și posibil să se 
găsească o cale rezonabilă, de înțelegere reciprocă, pentru 
încheierea conflictului între forțele iordaniene și cele ale 
rezistenței palestiniene.

Guvernul și poporul țării noastre consideră că, în situa
ția care s-a creat, este de importanță esențială să se evite 
orice intervenție armată din afară, intervenție care ar duce 
în mod inevitabil la ascuțirea și mai mare a acestui con
flict, la amplificarea implicațiilor acestuia pentru -popoa
rele din Orientul Apropiat și pentru însăși pacea lumii.

Așa cum s-a subliniat în repetate rînduri, țara noastră 
consideră că prelungirea războiului din Orientul Apropiat 
constituie o permanentă sursă de noi și noi conflicte și ani
mozități, o situație profund dăunătoare pentru popoarele din 
această zonă și care poate avea consecințe imprevizibile 
pentru securitatea lor, ca și pentru pacea tuturor popoare
lor. De aceea, așa cum cere întreaga opinie publică interna
țională, acest focar de încordare trebuie stins cît mai grab
nic. Pentru aceasta, țara noastră este de părere că există o 
singură cale: caleâ reglementării politice. România consi
deră că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 
1967 constituie o bază echitabilă pentru rezolvarea cu mij
loace politice a problemelor Orientului Apropiat, corespun
zător cerințelor majore ale popoarelor din regiunea respec
tivă. Țara noastră se pronunță pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupate, respectarea integri
tății teritoriale și a independenței tuturor statelor din a- 
ceastă regiune. De o mare importanță este soluționarea pro
blemei populației palestiniene, în conformitate cu interesele 
și aspirațiile ei naționale, aceasta fiind una din problemele 
fundamentale de care depinde statornicirea păcii în frămîn- 
tata zonă a Orientului Apropiat. O asemenea reglementare 
a situației corespunde intereselor tuturor popoarelor din re
giunea respectivă, intereselor întregii vieți internaționale, 
cauzei destinderii, păcii și securității pe plan mondial.

Opinia publică din țara noastră consideră că perma
nentizarea luptelor fratricide din Iordania este o piedică 
în calea reglementării pașnice a conflictului din Orientul 
Apropiat, aduce grave daune popoarelor din zona respecti
vă. Tocmai de aceea, oamenii muncii din România își ex
primă speranța că în rîndurile factorilor interesați se vor 
găsi înțelegerea și spiritul de conciliere necesare pentru 
oprirea vărsării de sînge din Iordania, pentru normaliza
rea situației în această țară.

Generală a O.N.U.
NEW YORK 28 — Trimișii 

speciali Agerpres, C. Alexandroaie și 
A. Ionescu transmit : Declarația cu 
privire la principiile dreptului in
ternațional, relațiilor prietenești și 
cooperării între state, conform 
Cartei Națiunilor Unite, este pri
mul din seria de documente ce 
urmează să fie adoptate în sesiu
nea jubiliară de Adunarea Genera
lă a O.N.U. Textul proiectului 
declarației a fost înaintat luni a- 
cestui for, cu recomandarea de a 
fi aprobat, de Comitetul pentru 
problemele juridice, care l-a exa
minat în prealabil.

Proiectul de rezoluție prin care 
Adunarea Generală aprobă Declara
ția a fost inițiat de România și 
Cehoslovacia, întrunind ulterior 
adeziunea a peste 50 de delegații, 
în calitate de coautoare, printre 
care cele ale Algeriei, Argentinei, 
Braziliei, Canadei, Franței, Indiei, 
Japoniei, Kenyei, Mexicului, Ni
geriei, Republicii Arabe Unite, 
Marii Britanii, Statelor Unite ale 
Americii, Suediei și 
tice. La propunerea 
altor țări, proiectul 
stipulează în mod 
doptarea Declarației
lebrării celei de-a 25-a aniversări 
a O.N.U. va contribui la întărirea 
păcii mondiale și va constitui un 
eveniment marcant al dezvoltării 
dreptului internațional și relațiilor 
între state, favorizînd primatul 
dreptului între națiuni și, în spe
cial, aplicarea universală a princi
piilor consacrate în Cartă".

Apreciind participarea construc
tivă a României, numeroși delegați 
evidențiau, în cursul dezbaterilor 
din Comitetul special, poziția ei 
consecventă, constanța cu care se 
ghidează în relațiile sale externe 
după aceste principii, concordanța 
deplină între această atitudine și 
inițiativele sale pe plan interna
țional și regional.

Elaborarea declarației constituie 
rezultatul final al unor eforturi

de state 
fructul 

desfășit- 
respon - 
delega- 
proble-

HELSINKI 28 (Agerpres). 
— Președintele Republicii 
Finlanda, Urho Kekkonen, l-a 
primit luni pe ministrul co
merțului exterior al Republi
cii Socialiste România, Cor
nel Burtică, care face o vi
zită oficială în această țară. 
In timpul convorbirii au fost 
evidențiate diferite aspecte 
ale dezvoltării continue a re
lațiilor politice și economice 
bilaterale, subliniindu-se 
drul prielnic și dorința 
mună de amplificare și 
versificare a acestora.

Vizita președintelui 
Nixon în Italia (OllUMCAI

oa- 
co- 
di-

ROMA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, 
care se află la Roma în prima 
etapă a turneului întreprins în
tr-o serie de capitale europene, 
s-a întîlnit luni la Palatul 
Quirinale cu președintele Repu
blicii Italia, Giuseppe Saragat. 
El a avut, de asemenea, o în
trevedere cu primul ministru al 
Italiei, Emilio Colombo, în 
timp ce secretarul de stat 
William Rogers a conferit cu 
ministrul italian al afacerilor 
externe, Aldo Moro.

In aceeași zi, președintele 
Nixon a făcut o vizită la Vati
can, unde a fost primit de Papa 
Paul al VI-lea.

DAMASC 28 (Agerpres). — 
„Ceea ce s-a obținut la Cairo 
(încheierea acordului de înceta
re a focului — n.r.) nu înseam
nă că mișcarea palestiniană de 
rezistență va fi oprită", se 
arată intr-un comunicat al pos
tului de radio „Vocea Comite
tului Central al Rezistenței Pa
lestiniene". „Dorim să 
capăt vărsării de sînge, 
laltă parte continuă să 
deze populația. Dacă 
de la Cairo urmărește 
de sînge, îl aprobăm, dar sin tem 
gata să înfruntăm orice 
complot îndreptat 
maselor", 
tul.
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Sesiunea Conferinței
Generale a A. I. E. A.

VIENA 28. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : In ședința plenară 
de luni a celei de-a 15-a se
siuni a Conferinței generale a 
Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică, participanții 
au discutat raportul comisiei de 
validare a deplinelor puteri: Cu 
acest prilej, a luat cuvîntul 
Dumitru Aninoiu, reprezentant 
permanent al României la 
A.I.E.A., care a exprimat regre
tul delegației române că și în 
acest an nu se respectă princi

piul universalității acestei orga
nizații internaționale, ceea ce 
impietează asupra desfășurării 
activității sale. O situație pa
radoxală în această privință — 
a spus el — o constituie fap
tul că în timp ce unei țări cu 
cea mai mare populație din 
lume, unei puteri nucleare, 
cum este China i se refuză sis
tematic posibilitatea de a ocupa 
la A.I.E.A. locul pe care i-1 
conferă dreptul său deplin, re
prezentanții lui Cian Kai-și 
continuă să ocupe în mod abu
ziv locul în acest organism.

PNOM PENH 28 (Agerpres). 
— Forțele Frontului Națio tal 
Unit din Cambodgia au atacat 
fortificațiile deținute de trupele 
regimului Lon Noi la nord de 
orașul Battambang — relatea
ză agenția France Presse. După 
lupte violente, patrioții cambod- 
gieni au ocupat o importantă 
poziție 
calități, 
pierderi 
pament 
țele de 
eliberat 
persoane dintr-un lagăr «le con
centrare creat de administrația 
Lon Noi în sectorul Battambang.

Pe de altă parte, localitatea 
Taing Kauk, situată la 75 ki
lometri nord de capitala khmeră, 
cSntinuă să fie scena unor lupte 
îndîrjite între detașamentele pa- 
trioților și efectivele militare 
ale regimului de la Pnom P-nh. 
Patrioții își mențin controlul 
asupra șoselei numărul șase ce 
trece prin Taing Kauk, iar toate 
încercările făcute pînă acum de 
unitățile militare inamice de a 
înainta în direcția orașului 
Kompong Thom, încercuit de 
peste 60 de zile de forțele de 
rezistență populare, 
pînă în prezent.

în interiorul acestei lo- 
provocînd inamicilor 

grele în oameni și echi- 
militar. Totodată, for- 
tezistență populară au 

aproximativ 40 000 de

depuse de un mare număr 
în sînul Națiunilor Unite, 
unui dialog internațional 
rat în spiritul unei înalte 
sabilități. Cvasimajoritatea 
ților în Comitetul pentru
mele juridice subliniau în interven
țiile lor pe marginea proiectului de 
rezoluție că adoptarea declarației 
de către Adunarea Generală va fi 
de bun augur pentru calea pe care 
Organizația Națiunilor Unite este 
chemată să o continue către pace, 
firietenie între națiuni și progres 
n lume.

Acordul șefilor 
de state și 

guverne arabe
CAIRO 28 — Coresponden

tul Agerpres, C. Oprică, transmi
te: Șefii de state și guverne arabe, 
întruniți la Cairo, împreună cu 
reprezentanți ai forțelor palesti
niene au ajuns la un acord pri
vind soluționarea situației din 
Iordania. In comunicatul comun 
dat publicității în capitala 
R.A.U. se arată că acordul pre
vede încetarea imediată a tutu
ror operațiunilor militare, 
din partea forțelor armate ior
daniene, cît și din partea 
tăților palestiniene. De asemenea, 
trebuie să înceteze toate mișcă
rile de trupe care nu sînt indis
pensabile activității obișnuite. Se 
va pune capăt totodată oricărei ac
tivități propagandistice incompati
bile cu acest acord. Trupele iorda
niene. precum și forțele fedaim’or 
trebuie retrase de urgență din 
Amman la bazele lor, iar pri
zonierii celor două părți elibe
rați.

Se prevede crearea unui co
mitet însărcinat cu supraveghe
rea aplicării acordului în vede
rea stabilirii securității și nor-' 
malizării situației în Iordania.

atît

uni-
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© Intre 25 și 27 septembrie a 
avut loc la Varșovia o întîlnire 
între Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri 
Stoph, președintele 
de Miniștri al R. 
mane, care a făcut o vizită neofi
cială în R. P. Polonă.

0 Primul ministru al R. P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, a 
sit într-o vizită oficială în 
nemarca.
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or-© Președintele Nixon a 
donat acordarea unui ajutor de 
urgență Iordaniei în valoare de 
5 milioane de dolari, informea
ză agenția Associated Press:

@ După cum anunță agen
ția TASS, președintele Fran
ței, Georges Pompidou, va 
sosi într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică la 6 oc
tombrie a. c. Vizita are loc 
la invitația Prezidiului So
vietului Suprem și a guver
nului Uniunii Sovietice, con
form unei înțelegeri preala
bile în acest sens.

® Intr-un interviu acordat 
televiziunii naționale, președin
tele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a ; condamnat acțiunile de pro
vocare comise de regimurile ra
siste din Rhodesia și Republica 
Sud-Africană împotriva țării 
sale.

@ In prezența a numeroase 
personalități ale vieții politice 
și culturale din R. D. Germană 
și a oaspeților de peste hotare, 
la Opera de stat din Berlin a 
avut loc deschiderea celei de a 
14-a ediții a Zilelor festive ale 
Berlinului la care-și dau con
cursul ansambluri artistice 
țară și de peste hotare.

© In cadrul simpozionului 
care se desfășoară la Zagreb pe 
tema : „Cel de-al doilea război 
mondial și problemele păcii în
tre popoare" a luat cuvîntul 
prof. dr. Valter Roman, pre
ședintele Secției de științe po
litice a Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii 
Socialiste România.

din

© O delegație de ziariști 
mâni, condusă de Ion Cîrje, 
rector general adjunct al Agen
ției Române de presă „Ager
pres", a sosit la Pekin, pentru 
a participa la manifestările pri
lejuite de sărbătoarea naționa
lă a R. P. Chineze și a face o 
yizită de prietenie în această 
ț|ră, anunță agenția China 
Npuă.

ro- 
di-

g* Intr-o declarație făcută 
la postul de radio Havana, 
ministrul de externe al Re
publicii Cuba, Râul Roa Gar
da, și-a exprimat speranța că 
guvernul american nu va su
pune justiției cazul tinăruluf 
Robert J. I-abadie, predat zi
lele trecute autorităților 
S.U.A., autorul deturnării u- 
nui avion american în Cuba. 
Guvernul cubanez, a spus 
Raul Roa, a acceptat să pre
dea pe autorul deturnării, din 
motive umanitare, acesta ne- 
cesitînd internarea intr-un 
spital pentru a primi trata
ment psihiatric.

@ Ceylonul va primi din 
partea PAM (Programul Ali
mentar Mondial) un 
talizînd 28 milioane 
în vederea realizării 
portante proiecte de 
a agriculturii 
nistrul de irtterne ceylonez, Fe
lix Dias Bandaranaike. «

@ Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Finlanda, care a 
avut loc la Helsinki, a adoptat 
o rezoluție în care se spune că 
cercurile dc dreapta 
piedice colaborarea 
guvernului dintre 
centru și stînga, să 
din guvern pe comuniști, încer- 
cînd astfel să-și sporească in
fluența asupra 
vernamientale. 
Finlanda, se 
zoiluție, face apel 
colaborării dintre 
menilor muncii și 
democratice.
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Indiei, Vara-$ Președintele 
hagiri Venkata Giri, va face 
între 4 și 7 octombrie a, c. q 
vizită oficială în Ungaria, la 
invitația -președintelui Consiliu
lui Prezidențial al 17. P. Un
gare, Pal Losonczi, anunță a- 
genția MTI.

Moment deosebit de important 
în relațiile dintre România și 
Austria, vizita recent încheiată în 
această țară a președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
se situează în ansamblu' acelor 

.inițiative întreprinse pe plan euro
pean,. al căror scop este dez.vo'ta- 
rea legăturilor de prietenie în in
teresul reciproc și statornicirea unui 
climat de înțelegere, respect și în
credere între popoare. înscrisă în 
analele bunelor relații dintre cele 
•doua țări, vizita oficială a șefu’ui 
de stat român, făcută la invitația 
președintelui federal al Alt ariei. 
Franz Jonas, a prilejuit continua
rea unui util schimb de păreri asu
pra unor probleme de interes bila
teral și a unor probleme interna
ționale, după vizita în România 
a șefului statului austria--. în luna 
septembrie 1969.

Primiți cu cele mai înalte ono
ruri de stat, președintele Njcolae 
Ceaușescu și persoanele care l-au 
însoțit au fost salutați pe tot 
parcursul vizite? -- la Viena șt la 
Kaprun, la Salzburg și la Linz, —- 
de poporul austriac cu căldură și 
bucurie, cu sentimente de profun
dă prietenie și considerație. Ra
dioul și televiziunea, ziarele _ aus
triece s-au făcut ecoul atenției * și 
prețuirii de care se bucură in rin
dul poporului acestei țari prietene 
înalții soli ai României, politica de 
pace, înțelegere și cooperare a 
țării noastre.

Acordînd o atenție deosebita 
dezvoltării relațiilor de colaboraie 
cu țările socialiste și, în același 
timp, cu toate celelalte state, fără

deosebire de orînduire socială, țara 
noastră așează la baza acestor țe- 
lății principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului suveranită
ții și independenței naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
colaborării reciproc avantajoase. De 
asemenea, România acționează în 
vederea înfăptuirii unor înțelegeri 
între statele din Balcani și din re
giunea Dunării, considerînd că dez
voltarea unor raporturi rodnice 
între aceste state poate contribui 
la transformarea regiunilor respec
tive în zone ale colaborării și păcii 
și, în același timp, repre
zintă un anorr la cauza păcii și 
cooperării în Europa și în lume. 
Se poate spune — arăta .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în interviul a- 
cordat ziarului vienez „Die Presse"
— că s-au obținut o serie de re
zultate pozitive în această direc
ție, ceea ce îndreptățește speranța 
realizării cu succes a acestui dezi
derat.

La rîndul său, președintele Fe
deral al Austriei, Franz Jona', a 
relevat, în toastul său la dineul de 
gală oferit înaltului oaspete român, 
că „indiferent de deosebirile exis
tente între sistemele sociale și e- 
conomice, ca state ale spațiului 
Dunării, ne leagă, în primul rînd, 
interesul în menținerea și întărirea 
păcii în Europa". „încerc un sen
timent de o deosebită satisfacție
— sublinia șeful statului austriac
— că relațiile dintre Republica 
Austria și Republica Socialistă Ro
mânia au înregistrat o dezvoltare 
îmbucurătoare în cursul ultimilor 
ani în toate domeniile vieții in
terstatale. Fără îndoială, această

dezvoltare a fost favorizată de 
apartenența noastră la această re
giune istorico-geografică — spațiul 
dunărean — precum și de legătu
rile tradiționale ale popoarelor 
noastre".

Desfășurate într-o atmosferă cor
dială, de deplină înțelegere, con
vorbirile oficiale între cei doi șefi 
de stat au subliniat dorința am
belor țări de a conlucra și în vii
tor pentru statornicirea pe con.i-

pentru destindere și pace, convoca
rea Conferinței general-europene 
are un rol de seamă, iar în prezent 
există premise mai bune pentru 
realizarea unei asemenea conferin
țe. Apreciind acțiunile desfășurate 
de diferite țări în vederea realiză 
rii unei conferințe de securitate și 
colaborare europeană, cei doi șefi 
de stat au avut un schimb de ve
deri și așupra eforturilor proprii 
întreprinse în această direcție, inglu-

rul războiului nuclear este oprirea 
producției acestor arme, distrugerea 
stocurilor existente, interzicerea 
definitivă a folosirii energic' ato
mice în scopuri militare" — subli
ma președintele Consiliului de 
Stat al României în cuvintarea 
Saștită la sediul Agenției rnfeina- 
ționale pentru Energia A’omnă. 
Din Comunicatul comun reiese de
plinul acord între cele două părți 
și în această problemă, releviudu-se

Ud jalon important pe calea întăririi cola
borării si păcii intre statele europene
nentul nostru a unui climat de 
securitate, înțelegere și colaborare 
pașnică. In acest sens, Comunicatul 
comun dat publicității la încheie
rea vizitei menționează că princi
palul obiect al schimburilor de 
păreri asupra situației internaționa
le l-au constituit problemele le
gate de securitatea europeană. Atît 
România cît și Austria, ca țări 
europene, sînt interesate de ceea 
ce se întîmplă pe continentul nos
tru. Ambele state își exprimă în
crederea că, în cadrul eforturilor

siv asupra memorandumului gu
vernului federal austriac.

In scopul menținerii și întăririi 
păcii în lume, o cerință imperioa
să în etapa actuală este aceea a 
renunțării la folosirea forței' și la 
amenințarea cu forța în relațiile 
internaționale. „România s-a pro
nunțat și se pronunță în mod Con
secvent în favoarea unor măsuri 
ferme de dezarmare generală, și 
îndeosebi de dezarmare nucleară, 
considerînd că singura modalitate 
de a elibera omenirea de coșma-

i că progresele concrete în direc
ția dezarmării, inclusiv pe plan re- 
î gional, ar influența în mod favo

rabil pacea, securitatea și colabo
rarea internațională. Viața demon
strează pas cu pas că pentru men
ținerea și întărirea păcii în lume 

ș. • răspunderea o poartă . toate sta
tele, iar țărilor mici și mijlocii le 
revine un rol mereu creseînd în 
activitatea internațională, în toa!e 
domeniile. „Ca un stat cu neutra
litate permanentă, a cărui funcțiune 
stabilizatoare este peste tot recu

noscută, și Austria consideră a fi 
o obligație a sa să sprijine, în li
mitele posibilităților sale, procesul 
de destindere aflat în curs în Eu
ropa", declara cu prilejul tcf.talet 
vizite președintele Franz Jonas

Analizînd situația din Orientul 
Apropiat, cei ' doi șefi de stat 
și-au exprimat îngrijorarea pro
fundă pentru înrăutățirea continuă 
a acesteia și pentru consecințele 
grave pe care le poate avea asupra 
păcii mondiale. Ei s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a lupte
lor și pentru soluționarea conflic
tului pe baza rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. S a su
bliniat, de asemenea, că România 
și Austria consideră necesară meș
terea rolului O.N.U. în întărirea 
păcii, securității și legalității inter
naționale, în dezvoltarea cooperă
rii multilaterale între state, precum 
și stricta respectare a principiilor 
Cartei, pentru ca Organizația Na
țiunilor Unite să poată răspunde 
vocației sale universale — se 
arată în comunicat.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
evoluția favorabilă a relațiilor 
româno-austriece și apreciind că 
schimbul reciproc de vizite între 
conducerile de stat ale României 
și Austriei au contribuit la dez
voltarea legăturilor bilaterale, cei 
doi președinți, precum și persoa
nele oficiale care au participat la 
convorbiri din ambele părți, au 
relevat perspectivele extinderii 
colaborării și cooperării multilate
rale fructuoase dintre cele două 
țări. Intre anii 1966—1970, schim
burile economice româno-austriece

s-au dublat ; în aceeași perioadă 
s-au intensificat relațiile tehnico- 
științifice și culturale. Pornind de 
la ideea că există noi posibilități 
în vederea lărgirii relațiilor comer
ciale reciproc avantajoase, a fc t 
semnat un nou acord comercial pe 
perioada 1971—-1975 și un proto
col cu privire la schimbul de 
mărfuri pe anul 1971. Părțile au 
convenit să se constituie c comisie, 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, industrială și tehnică.

Exprimîndu și opinia că este 
necesară continuarea schimburilor 
de vizite la toate nivelele, cele 
două părți au constatat cu satis
facție că relațiile dintre România 
și Austria constituie un exemplu 
de colaborare între țări cu 'isreme 
social-rolitice diferite. „Ducem cu 
noi cele mai plăcute și frumoase 
amintiri despre vizita în Austrii, 
despre convorbirile și întîlnirile cu 
condură'T'rii austrieci, cu nonulația 
austriacă" — spunea în încheierea 
vizitei sale președintele Nicolae 
Ceaușescu. Poporul român a urmă
rit cu bucurie și interes deoseb'r 
vizita în Austria a tovarășul ii 
Nicolae Ceaușescu, văzînd în pri
mirea plină de simpatie și în cal
da ospitalitate oferită înalților 
soli ai țării noastre o mărturie a 
sentimentelor de prietenie și de 
prețuire nutrite de poporul austriac 
pentru țara noastră, pentru pro
gresele sale remarcabile pe calea 
dezvoltării economice, culturale și 
științifice, cît și pentru politica -a 
consecventă de pace șf înțelegere 
între popoare.

Silvia COMAN

Greva de la
„General Motors"

DEI ROIT 28 (Agerpres). — 
Greva lucrătorilor de la „General 
Motors", una din cele mai mari 
societăți constructoare de auto
mobile din S.U.A., amenință să 
se prelungească pe o perioadă 
nedeterminată.

Declarată în urmă cu aproape 
două săptămîni, greva a afectat 
în majoritatea lor uzinele de 
automobile ale lui „General Mo
tors", atît de pe teritoriul 
S.U.A., cît și cele din Canada. 
Greviștii cer încheierea unul nou 
contract colectiv de muncă în 
care să fie incluse o serie de 
revendicări sociale. Vechiul con
tract de muncă a expirat exact 
în momentul cînd a fost declan
șată greva.

Reluarea convorbirilor dintre 
reprezentanții sindicatuiui mun
citorilor din industria de auto
mobile și cei ai administrației 
„General Motors" nu a dat re
zultate, iar în taberele ambelor 
părți aflate în conflict se apre
ciază că pozițiile adoptate sînt 
departe de a putea fi conciliate. 
In cercurile sindicale se relevă 
posibilitatea ca greva să con
tinue chiar pînă în luna decem
brie, greviștii arătînd că sînt 
hotărîti să nu reia lucrul dacă 
revendicările lor nu vor fi sa
tis făcu te integral.

Intr un sens mai general, con
flictul de muncă de la „General 
Motors" are implicații pentru 
toți lucrătorii din industria de 
automobile a S.U.A . deoarece 
viitorul contract colectiv de 
muncă va servi ca model pentru 
celelalte contracte de muncă te 
urmează să fie încheiate de sin
dicat cu alte doua mari, societăți 
constructoare de automobile — 
„Ford" și „Chrysler" In pre
zent, negocierile cu aceste com
panii au fost suspendate, în aș
teptarea rezultatelor rrevei de ta 
„General Motors". De aceea, 
unii observatori nu exclud posi
bilitatea unei solidarități cu gre
viștii de la „General Motors".

Bilanț : 150 morți
CIUDAD DE . MEXICO 28 

(Agerpres). — Explozia linei 
conducte de gaze în micul oră
șel mexican Tulancingo, situat 
la aproximativ 110 kilometri dc 
Ciudad de Mexico, a provocat 
duminică moartea a unui număr 
de circa 150 de persoane. Locali
tatea și regiunea învecinată au 
fost declarate zone sinistrate.

„Concorde 002“ 
și-a reluat zborurile

LONDRA 28 (Agerpres). — 
După o întrerupere de 15 zi
le, ca urmare a descoperirii 
unor defecțiuni tehnice la 
cele două reactoare, prototi
pul britanic al avionului su
personic de pasageri „Con
corde 002“ și-a reluat luni 
zborurile de încercare. Avio
nul, care a decolat de la ba
za aeriană din Fairford, si
tuată în apropiere de Bris
tol, a zburat cu viteză su
personică deasupra Mării 
Nordului și a părții răsări
tene a Marii Britanii. Este 
cel de-al noulea zbor de în
cercare al avionului „.Con
corde 002“.

GAMAL 
ABDEL 

NASSER

CAIRO 28 (Agerpres). — 
Postul de radio Cairo, citat 
de agențiile internaționale de 
presă, anunță încetarea din 
viață a președintelui K A.U., 
Gamal Abdel Nasser, în urma 
unui atac de cord.
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