
PR0IETAP1 PIN TOATE TARI’P, UNITI-VA 1
l'

REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

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

t.vienie

recomand

Cu sardiiite trimestriale îndeplinite exemplar

PUTEREA UNITĂȚII DE ACȚIUNE

&ea mai
&țdimă
sol ft(ie

It EFOR T A J

noa-tre socialiste în decursul 
anilor. La acest sentiment al 
rede.coperirii se alătură, ca 
întotdeauna in asemenea cazuri, 
rrve :ț,a cunoașterii a noi lapte 
de ’ nincă, a noi oameni. Dumi
tru Florescu, loan Petroșan, .1- 
drian Pangaloș. iată trei oameni 
de numele cărora sînt legate 
dteva din recentele îmbunătățiri 
adii'e procesului de producție la 
această unitate.

In sala cazonelor, două 
recipientele aflate aici nu 
r.iu rrderca completă a 
nciut Tirajul de ardere cr 
zut. presiunea în cazane 

i. Iun
un consum 

Arderea 
sine 

ema- 
de

i

în 
mult oib cea optimă, 
lună inregistrîndu-sc i 
marc de combustibil, 
incompletă aducea după 
un alt neajuns și anume, 
narea unui procent mare 
noxe în interiorul sălii. In nu
meroase compartimente din ca
dru'. preparației alte neajunsuri 
asemănătoare au fost rind pe 
rînd eliminate, nuna omului 
tervenind energic in relația mur 
cii. impimînd transformări din 
cele- mai neașteptate. Doar aici 
soluția întirzia, ba chiar 
că mi va fi găsită. Pină

— Inovația aplicată se 
în stadiu de experimentare, dar 
încă de la primele probe și-a 
dovedit eficacitatea — ne-a de
clarat cu îndreptățită satisfacție 
unul dintre autorii ci, maistru! 
de cazane Dumitru Florescu.

— După cîle am înțeles este 
vorba de conectarea instalației 
de încălzire centrală la bazinul 
de alimentare a cazanelor...

— Așa ceva. Ne-a preocupat 
creșterea temperaturii apei în 
bazinul de alimentare a cazanc- 
lor și. după cîteva căutări am 
gă.'it cca mai optimă soluție. 
Aburul condensat de la încălzi
rea centrală l-am dirijat înspre 
acest bazin și. ca urmare, tempe
ratura apei în cazane a crescut 
— vara de la 10 grade la 4S 
de grade, iar iarna de la 0 gra
de la 28 de grade Celsius. Creș
terea temperaturii a adus după 
sine mărirea presiunii în caza
ne cu o jumătate de atmosferă 
și reducerea consumului specific 
cu 8 Jtilograme de cărbune pe 
tona de abur.

— Economiile

(Continuare în

in-

antecalculate ?
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Aplicarea noului

de către 
nuncă paternii e, 

de eforturi susținute și 
eficiente, au o trăsătură comună 
esențială: ritmicitatea realizării 
planului, depășirile cumulate pe 
cele S luni anterioare atingînd ci
fre concludente — peste 9 000 
tone la E. M. Petrila, aproape 
3 300 tone la E.M. Aninoasa și 
2 000 tone la E. M. Dîlja. A- 
ceastă constanță dovedită în înde
plinirea sarcinilor zilnice avute 
constituie un rodnic exemplu. Or
ganizarea îmbunătățită a locurilor 
de muncă — în special a celor 
cu pondere productivă —, preocu
parea tot mai intensă pentru obți
nerea unor randamente și viteze 
superioare de avansare a frontu
rilor. hotărîrea fi discernămînlul

cu care s-au definit, în ultimul 
timp, obiectivele precise spre care 
s-au cerut concentrate strădaniile 
tuturor brigăzilor, ale fiecărui 
om a! minei — iată in ce constă 
cheia de boltă a succeselor înregis
trate de colectivele amintite.

Pentru ansamblul economic mi
nier al municipiului, septembrie a 
fost purtătorul unei vești de bun 
augur: minele l 'ricani și Lonea 
— la care pe parcursul lungii 
perioade precedate se consemna
seră alarmante minusuri de pro
ducție — au „spart gheața", cum 
se spune, inregiștrînd volume de 
cărbune peste preliminar cu totul 
remarcabile, dacă le raportăm la 
conjunctura specială ca atare. Cele 
1355 tone ale Uricaniului și 534 
tone ale Tonei — plusurile lunare 
in cauză — pot fi convertite nu
mai în... aur. Cotiturile radicale 
petrecute la extremitățile bazinu
lui nostru carbonifer trebuie apre
ciate la justa lor valoare. Condu
cerile tehnice au arătat că 
cînd [in cu tot dinadinsul

atunci
multe

Hărnicie, indemînare,

MULLERT.

iscusință,

(Continuare î
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După a doua

inițiative întreprinse prind gr, 
viață. Organizațiile de partid, 
muniștii din sinul acestor c 
live au demonstrat pe viu ci 
plin de resurse este potențialul 
oamenilor care acționează conce 
trați asupra unui țel unic: rea 
zarea cu cinste a îndatoririlor 
le revin, onorarea angajamentelor 
asumate. Cind există înțelegere re
ciprocă, cind se manifestă 
nul, atît de bine venit uneori 
minerii noștri iși dau scama 
de-a întregul că numai toți laolal
tă pot învinge orice obstacol ivit 
în cale, eforturile depuse este 
exclus să nu aducă efectele scon
tate. Totul e ca aceste colective 
minierești sa nu se oprească a 
rezultatele obținute în luna t 
cută să constituie doar o plăti 
mă minimă pentru realizări 
mai frumoase în lunile care 
în așa fel îneît recolta de cărbune 
culeasă la joncțiunea dintre două 
cincinale să fie cît mai bogată în 
Valea Jiului.

Marea uzină brașoveanâ a 
pregătit un nou lot (le trac
toare pentru a fi expediate 
in Franța. Cu acestea, numă
rul tractoarelor livrate la ex
port, de la începutul fabrica
ției și pină acum, se ridică 
la 80 000.

Tractorul cu indicativul 
Made in Rumania" este 
rezent astăzi in /.e-,!- 50 de 

țari ale lumii. Nu de” mult, 
ziarele au relatat despre suc
cesul dc care s-au bucurat 
tractoarele românești prezen
te la Tiraul internațional de 
la Damasc. Aici, tractorul u- 
niversal a fost supus unui 
nou și riguros examen. Parti- 
cipind la un original concurs,

altlr.ii de tractoare cu renu
me tractorul românesc a par
curs 280 km, avînd in re
morca 8 000 kg. Apoi, cu ju
mătate din această încărcă
tură, a urcat o pantă de 45 
grade. Juriul sever, care pe
naliza orice oprire a moto
rului, orice defecțiune tehni
că. a desemnat drept învin
gător tractorul românesc.

La Uzina de piese auto din | 
Sibiu au fost asimilate, in I 
ultima vreme, 7 noi repere | 
pentru autovehicule. De ase- t 
menea, se află în curs de I 
asimilare noi tipuri moderni- , 
zale de transmisii cardanice, I 
elemente de frină și de di- ’ 
recție pentru autocamioane. | 
In felul acesta, uzina sibiană ( 
va asigura in următorul j 
cincinal circa 20 la sută din j 
piesele și subansamblele corn- | 
ponente ale autocamioanelor u 
românești. Se asimilează o se- | 
rie de goi tipuri de amor- I 
tizoare telescopice și hidrau- I 
lice. I

(Agerpres) I

DESCHIDEREA
CASELOR PIONIERILOR

calități ale tineretului
Uzinei de utilaj minier Petroșani

De o parte și alta, un cor ce 
pare veșnic, format din strun
guri și freze, raboteze și ma
șini de găurit, rezultate ale 
inteligenței umane, ne încon
joare. introducindu-ne în pei
sajul real al harnicilor meșteri 
din secția mecanică a Uzinei 
de utilaj minier Petroșani.

Alături de oamenii pe fețele 
cărora se citește numărul ani
lor petrecuți în zgomotul tre
pidant al mașinilor ce dau me
talului forme nebănuite, proas
peții absolvenți ai școlilor pro
fesionale sau ai cursurilor de 
calificare la locul de muncă, 
abia trecuți de pragul adoles
cenței, se întrec în modelarea 
metalului, care în miinile lor 
tinere devine mai elastic, mai 
rezistent, mai strălucitor.

Numărul tinerilor din aceas
tă secție ajunge la ordinul ze
cilor, sau poate chiar mai mult, 
și aceasta explică in mare par
te ponderea pe care o ocupă în 
cadrhl uzinei. Dar faptul că 
sint mulți nu exclude un alt 
fapt — acela de a conlucra îm
preună, de a se cunoaște intre 
ei și a-și sări la nevoie... in 
ajutor, de a forma un tot uni
tar ,un ceea ce numim... co
lectiv închegat.

Din munca de fiecare zi, din 
succese, din bilanțul adunărilor 
U.T.C.. rezultă acest lucru.

Deși foarte tineri, acești bă
ieți și fete pe care atunci cind 
ii observi, atenți și concentrați 
asupra piesei pe care o execu
tă, asupra operației pe care o 
desfășoară, cu cită pricepere 
și indeminare minuiesc mași
na pe care o au in grijă, tră-

iești cu impresia că s-au năs
cut și au trăit totdeailna ală
turi de aceste mașini. Iar cind 
stai cu ei de vorbă, cind iți 
împărtășesc din tinăra dar vas
ta lor experiență, din proble
mele care-i frămintă sau din 
visurile și planurile de ■ viitor, 
ai convingerea că ai cunoscut 
o parte din meseriașii cu vechi 
state de serviciu in evidența 
uzinei.

Tinărul Ion Stoian deși lu
crează aici doar de la 1 au
gust este considerat de cei mai 
virstnici ca făcind parte din 
grupul celor mai harnici. Proas
pătul absolvent al Școlii pro
fesionale din Petroșani le face 
și aici, la locul de muncă, cin
ste acelora care l-au învățat 
meseria de strungar. „Piesele 
pe care le execută Ion Stoian, 
ne spune maistrul Viorel An
gliei, numite frezoare Și folo
site pentru puțurile de la ex
ploatările miniere sint execu
tate conform dimensiunilor pre
văzute in schițele de execuție, 
adică cu maximă precizie".

Tot de la 1 august lucrează 
și strungarul Gheorghe Paras- 
chiva, tinărul care ne mărtu
risește o adincă pasiune pentru 
electronică, proaspăt absolvent 
și el al Școlii profesionale. Pie
sele în serii mici executate de 
el întrunesc aceleași caracteris
tici superioare avind în același 
timp depășiri frecvente de plan 
de 10—12 la sută.

— Lucrez în secția mecanică 
de aproape doi ani, ne spune 
utecista Mariana Radu, și de 
curind am absolvit cursurile 
de calificare de scurtă durată

pentru meseria de frezor, 
început am intimpinat u 
greutăți izvorite din contactul 
cu o muncă nouă, din lipsa 
de experiență. Dar nu o dată 
cei mai vechi decit mine m-au 
ajutat să trec peste dificultă
țile inerente primelor începu
turi, să ajung in pas cu ceilalți 
colegi de muncă, să am frec
vente depășiri de plan. Mariana 
Radu, execuță operația dcP fra
zare, operație premergătoare 
fazelor de montare a utilajelor, 
diferite piese de schimb. Deși, 
la drept vorbind, nu este o 
muncă de loc ușoară, diversele 
piese pe care le execută tinăra 
frezoare, conștiinciozitatea

Flavia DUMITRAȘ

AVANCRONICA FOTBALISTICĂ

sistem
de salarizare în sectorul forestier

STIMULENT 
pentru ridicarea calitativă 

a rezultatului muncii, 
a interesului 

pentru calificare

Vineri dimineață, au înce
put in Capitală lucrările pri
mei Conferințe naționale de 
alergologie, organizată de U- 
niunea Societăților de Ști
ințe Medicale.

Participă academicieni, pro
fesori, cadre medicale de spe
cialitate din întreaga țară, 
precum și un mare număr 
de cercetători și medici cu 
reputație internațională in a- 
cest domeniu sosiți c" 
țări.

Du p;ă cu vi
re. rostit de prof. dr. do
cent Marcel Saragea, preșe
dintele Comitetului de orga
nizare a conferinței, partici
pant au fost salutați de dr. 
docent. Eugen Mareș, adjunct 
al ministrului sănătății, acad. 
Aurel Moga. președintele A-

ln prezența comandanților de 
pionieri, a profesorilor fi pă
rinților, duminică 4 octombrie, 
orele 9, Casele pionierilor din 
Petroșani și Lupcni își deschid 
porțile pentru circa 2 CCO de 
pionieri și școlari care vor frec
venta cercurile și activitățile ce 
se vor desfășura in cursul aces
tui an școlar. Printre cercurile 
cc vor funcționa la cele două 
casc ale pionierilor se numără: 
mecanică, radiofonie, navemode-

Ic, co'viimțn m.niere, ziaristică, 
turism, filatelie, auto-moto, lino- 
gravură ș.a. (la Petroșani) ț ra- 
cheto-modele, energcticicni, forjă- 
suditră, cineclub, mecanizatori 
minieri, radiotclcgrafie ș.a. (la 
Lupeni).

După deschidere se va prezen
ta un program cultural-artistic 
susținut de pionierii și elevii 
școlilor d n cele două localități.

H. C.

Acfiune voiuntar-patriotică
50 de elevi de Ia Școala ge

nerală nr. 2 și Liceul indus
trial din Petroșani au efec
tuat într-o singură zi. 1 oc
tombrie a. c., circa 200 del

E X C U
Cunoașterea obiectivelor isto

rice din județul nostru repre
zintă o necesitate pentru fiecare 
elev. In acest sens, 40 de elevi 
de la $coala generală nr. 1 Pe
trila, efectuează o interesantă și

ore de muncă voiuntar-pa
triotică la stivuîri de mate
riale și amenajări de dru
muri în apropierea E. M. 
Dîlja.

R S I E
utilă excursie pe traseul Petro
șani — Simeria — Orăștie — 
Orăștioara — Costești și retur. 
Plecarea în excmsie va vea loc 
duminică 4 octombrie a.c. JJ

Experimentarea noului sis
tem de salarizare și majora
rea concomitentă a salariilor 
și in cadrul ramurii Ministe
rului Industriei Lemnului, ex
primă grija permanentă a parti
dului și statului nostru pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al lucrătorilor ocupați in aceas
tă ramură, contribuind la în
tărirea cointeresării lor mate
riale. Noul sistem de salariza
re asigură înfăptuirea mai de
plină a principiului retribuției 
după muncă, stimulează puter
nic energia și inițiativa sala- 
riațiloi.

In ■ adr-ul Unității de ex
ploatai' a lemnului Petroșani, 
aplicarea noului sistem de sa
larizate s-a făcut conform 
H.C.M. 1520/1969, incepind cu 
data ■ 1 august 1969, asigu- 
rind’i - pentru aceasta o ma
jorare a fondului de salarii 
exis-,■: > eu cca 8.5 la sută. 
Stimulentul noului sistem de

salarizare in realizarea sarci
nilor de plan il constituie, in 
sectorul nostru de activitate, 
ponderea salariului tarifar 
ciștigul total de cca. 90 
sută, ceea ~~ __
țitoare îmbunătățire față de 
vechiul sistem, cind ponderea 
respectivă era de cca. 78 la 
sută. S-a procedat just la re
ducerea grupelor de încadra
re tarifară, la micșorarea dife
rențelor intre salariile munci
torilor — fără tendință de ni
velare. Acest lucru a contribuit 
la creșterea productivității mun
cii. îmbunătățirea calității pro
duselor, a stimulat tendința 
muncitorilor spre calificare și 
rid; .area calificării, pentru ob-

'~r in
90 la 

ce constituie o sim-
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cademiei de știinte medicale. I 
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...De mîine, din nou între 
noi. Mai departe, deci, în di
vizia zi, unde nimeni nu iur
tă pe nimeni, unde 
„11" își drămuiește 
pentru... a avea o iarnă uș 
ră. Să enumerăm meciurile;

PROGRESUL — F. C. zl/î- 
GE$. „Trupa" lui Titus Ozon 
curge domol pe Argeș la vale. 
Va curge și mîine, „ajutată" 
de „bancarii" biicurcșteni, 
carc-și sudează o echipă de 
perspectivă.

POLITEHNICA — RAPID. 
Lidera clasamentului îi pri
mește în dealul Copoului pe 
ceferiștii bucureșteni, pe caie-i 
va trimete în Capitală... 
rapid, fără puncte. Gil Murdă
rescu și-a lui „ceată" au gîri
duri mari.

C.F.R. CLUJ — DINAMO 
DACAU. învinșii de dummică- 
ai Jiului vor fi, bănuiesc, învin
gători în partida de mîine. Un

fiecare 
punctele 

șoa- „nuercure 
de foc“

singur punct in cinci etape nu 
st,, nine nici chiar ultimei cla
sate.

DINAMO BUCUREȘTI - 
FARUL. Ceva mă face să cred 
ca Farul nu se va da ușor în
vins. Desigur, nu va repeta, 
în nici un caz, comportarea 
bună și victoria din 
campionatului trecut 
dinamoviștilor 
lată, dar nici 
„ieftin".

PETROLUL 
Reintrarea lui Dridi. 
rilor" coeziune, încredere 
guranță. Meciul de miine cu

returul

universitarii clujeni 
șira încă o dată

„U" Cluj nu poate emite pre
tenții nici măcar la un punct.

U.T.A. — STEAUA. Aureo
lați de strălucita izbîndă asu
pra Feijenoordului, texiiliștii 
arădani vor încerca și vor reu
și să ne arate că stcliștii nu au 
caratele olandezilor. Cred in
tr-un joc frumos al ambelor 
echipe, într-o victorie a gazde
lor.

.U" CRAIOVA — STEA
GUL ROȘU. Eșecul de la Pees 
nu va avea, bănuiesc, repercu
siuni asupra comportării stu
denților craioveni in campiona
tul intern. Deși ei au intrat 
într-un declin de formă, deși 
echipa a fost dezechilibrată de

Dumitru GHEONEA

(Continuare in pag. a 4-a) J

Nicolae NUNTEA N U, 
șeful serviciului planificării și 
salarizării — l E.L. Petroșani

Mîine, pe arenele
FOTBAL

sportive

prof. dr. docent Valerian Po
pescu, președintele Uniunii 
Societăților de Științe Medi-

La ora 16, stadionul .Jiul" 
găzduiește întilnirea dintre Jiul 
.și C.F.R. Timișoara din cadrul 
etapei a Vl-a a diviziei A. In 
deschidere are loc meciul din
tre formațiile de tineret.

In campionatul județean se 
dispută următoarele partide : 
Energia Paroșeni — Gloria Ha
țeg: Constructorul Lupeni — 
Preparatorul Petrila și Minerul 
Vulcan — Minerul Aninoasa.

Echipele Știința Petroșani și 
Jiul Petrila întîlnesc pe terenu
rile din Lonea și Petrila, la 
ora 13, formațiile Metalul Tur- 
nu Severin, respectiv Șc 
sportivă Olimpia Craiova,

jocuri 
natul

VOLEI

HANDBAL

Pe terenul Liceului Lupcni 
are loc, la ora 11, meciul din
tre echipele Minerul din loca
litate și Sănătatea Păclișa, 
contind pentru campionatul ju
dețean. In cadrul aceleiași com
petiții se dispută azi după- 
amiază (ora 17) întilnirea din
tre Jiul Petrila .și Știința Pe
troșani. Partida Școala sportivă 
Petroșani — Școala Sportivă 
Timișoara din campionatul di
vizionar școlar are loc mîine, 
la ora 11. pe terenul de la sta
dionul „Jiul” din Petroșani.

Liceul Vulcan — Pft parați 1 
Coroești; Liceul Uricani — 
I.P.S.P. Livezeni; Energia Pa- 
roșeni — Paringul Petroșani; 
Jiul Petroșani — Minerul Lu
peni și Știința Petroșani — Pa
ringul Lonea, acestea sint în
tâlnirile de volei ce se consumă 
miine in cadrul campionatului 
municipal.

La ora 10. pe pista stadionu
lui „Jiul" din Petroșani încep 
întrecerile etapei municipale a 
„Crosului tineretului". Iși vor 
disputa întiietatea cei mai buni 
alergători din Valea Jiului.

STELA
POPESCU

revista

Visul meu dintotdeenina a

Viorel TEODORESCU

(Conținu.

reveni, 
reveni.

buni, 
pă- 
Nu

Interviu cu o vedetă

— Un interviu ? Bine. De 
acord. Deși aș fi preferat sâ 
mă odihnesc. Am sosit tirziu, 
azi noapte... Dar, dacă vrei, 
mă rog. începe ! Sper să nu 
ai intrebări dinainte pregătite. 
Mâ irită practica asta. Vreau 
să fim spontani. Așa m-am o- 
bișnuit. De ce nu evitați voi, 
gazetarii, artificiile ? Vreți să 
fiți văzuți bine I Și reporterul 
și interlocutorul... Ce rost are I 
Vax I Hai, sâ fim sinceri. Asta 
e ca și cum ai broda pe un 
frumos costum popular... două 
kilograme de paiete stridente. 
E inutil ! Și strică la vedere. 
Eu dintr-un interviu îmi place 
să apar, așa cum sint, nici 
frumoasă nici urită, nici ultrci- 
talentată nici amatoare. Să 
mă redai întocmai, să mă re
produci așa cum sint. Și, pen
tru asta, nu trebuie să notezi, 
intreabă-mă, eu răspund și 
înregistrează. Dacă vrei... Și 
văd că vrei. Să încep cu Pe- 
troșaniul ? Cu Valea Jiului ? 
Mi-a plăcut. Sincer. Azi dimi
neață, am fost plimbată cu o 
mașină. Am vizitat totul. Adică, 
zic eu totul, dar cine știe, toc
mai ce trebuia poate n-am vă
zu'. Toate străduțele... N-am 
fost pină acum pe aici. Și mă 
interesa. Păcat că nu am prins 
timp prea bun ! Voi 
Sînt convinsă că voi 
Imi place. Și băieții sint mi
nunați ! Atlas... Adevărați 
atlași ! Este, te rog să mă 
crezi, cea mai bună formație 
de amatori pe care am intil- 
nit-o în zece ani de cind apar 
pe scene. Sint foarte 
foarte serioși ; mi s-au 
rut, inițial, profesioniști, 
exagerez. Spectacolul e curat, 
e îngrijit. Băieții lui Botogel 
- parcă așa-l cheamă, nu ? - 
au multă dragoste de scenă. 
Nu sar calul, nu ingroașă în 
nici un moment lucrurile, sint 
sensibili, foarte sensibili, li a- 
preciez pentru simplitatea lor, 
pentru sensibilitatea lor. Și 
pentru spontaneitate... Văd că 
țirai scos hîrtiile. Intreabă-mă I 
Intreabă-mă și eu răspund. 
Dacă nu poți altfel... Dar, să 
știi că n-ai să te poți ține 
după mine. Sint mult prea 
agilă... la vorbă. Te deranjea
ză cuvintul, observ, dar il no
tezi. Notează-I. Și, hai să în
cepem odată interviul...

Stela Popescu — inabordabilă 
De ce mi-o fi plăcut să ere

că vedetele, în cel mai bun sens 
al cuvîntului, sint interlocutoare 
incomode ? Să mă fi înșelat 1 
Stela Popescu e o parteneră de 
discuții ideală. Te fascinează de 
la bun început, te captivează, 
te atrage într-un vîrtej al con
versației vivace, lipsită de ga
guri ieftine și banale, nu vrea 
să șocheze prin răspunsuri sa
vante, te determină să intri în
tr-o „horă" a ei, poate nu pro
prie, oricum deosebită. Și ia- 
tă-ma, în biroul directorului 
Casei de cultură din Petroșani, 
față în față cu remarcabila ve
detă a revistei și televiziunii ro
mânești — actriță dramatică, 
dansatoare, cuplctistă, cîntăreață 
și prezentatoare — încercînd să 
ies din postura de... intervieva', 
să-mi intru în atribuții. Greu, 
foarte greu ! Am fost „luat“ 
prea repede. încerc totuși...

— Ați jucat, la Teatrul de 
Comedie. in „Dispariția lui 
Galy Gay", în regia lui Lucian 
Giurche 'CU. Se zice t 
acaparatoare p-intr-o, 
tr-o cronică, „nesecat 
de virtuți scenice î 
pru climat soldățesc". U 
în așa niamră Brecht ? 
aș vrea să știu, ați răspun 
citării din adorațiunc pentru tea
trul dramatic sau pentru că 
știut că spectacolul va ii împ 
spre musical ?

— Stai I Să nu greșim. Sint 
actriță dramatică. Asta m:-e 
profesiunea. Pentru asta 
fost formată. Am jucat 
ani la Brașov. Că mi s- 
rit posibilitatea să intru 
tr-un teatru de revistă, e alt
ceva. Dar eu, din capul locu
lui, precizez, nu m-am gindit 
să renunț la proză. Eram con
vinsă că invățind ceva în plus, 
mă voi complexa, că 
mă va ajuta. Și acum cred la 
fel.
fost să mă impart egal intre 
proză și revistă, să le împle
tesc. Pentru un actor este ne
cesară o asemenea experien
ță. E adevărat că ți mie mi-a 
convenit mai mult revista, t 
mai multilaterală. Se zice cu 
revista, prin mine, a ciștigat. 
Deci, interesele noastre erau 
comune. Cred, însă, că eu am 
ciștigat „bătălia".
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Stimulent pentru ridicarea calitativă
4♦♦ POPESCU j (Urmare din pag. 1)

a rezultatului muncii

4
4
4

— >i irn.i 
teți mereu lăudată, aveți o /ai- 
mă mare, in atîtea ți alitea 
spectacole ați fost cotată drept

. : rasat
invers, ce simțiți cină dr.tcți, 
uneori, criticată 7

— O tristețe cumplită. Mă 
ene.vez, imi vine să mă cert 
cu toată lumea, apoi incep să

4 
i
i _________ ,
4 cred că, poate, totuși, e ade

vărat. Or.’ce actor are de ciș- 
tigat dintr-o critică. Pentru că, 
eu cred că in orice notă cri
tică cit de mică nu poate să 
nu existe un sîmbure de ade
văr.

4 
i

4
— Ba, dimpotrivă ! Ce-ar fi 

insă să lăsăm asta, să nu 
int’ăm la cmănunte. Și eu... la 
aoâ 1

Bine. Dar publicul 7
— Publicul ? In nici un caz, 

publicul nu m-a nemulțumit 
niciodată. Eu, pe mine, da, 
m-am nemulțumit. Dat pudi
cul ? Eu nu cred, ca alții, că 
in săli există public bun și 
public slab. Publicul e același, 
ti auzi oe cite unii : Vai, tu, 
ce public slab e la Caran
sebeș... Sau aiurea. Dor nu 
se gindesc ei. catalog’nisti’1, in 
ce formă s-ou aflat atunci, 
in seara aceea, cind au npa- 
rut in fala publicului 
slab 1 Noi, numai noi, 
sîntem de vină ! Noi, 
seară sau alta, vizavi 
public sau altul, sintem mai 
mult sau mai puțin plini rie 
vervă, mai convingător»,_ maj 
mult sau in mai mică măsura 
profes'onalizati. Actorul, 
ne fie clar, e singurul 
vină.

_ Credeți. în necesuatta 
vedetei 7
- Da. Cred. Pentru aduce

rea publicului la spectacole e 
nevo> de vedeiă. Televiziunea 
i-a obișnuit pe spectalon, pe 
oameni, cu vedetele. Televi
ziunea a creat vedetele. 
publicul le cere, dnetnte.eș, 
și in sala de spectacole. Ir. 
orice sală de spectacole. Le 
caută.

_ Dunmcavoastră mergeți 
des la teatru 7

- Ce întrebare ! Are vreo 
legătură...
- Are LX
_ Bine, atunci sene. M-=rg. 

Merg destul de des. Numai in 
perioadele grele, cmd sini 
foarte ocuoață. cu spectacole
le mele, mai uit..

— Pentru ce mergeți? a in
teresează teatrul, actorul sau 
spectacolul 7
- Spectacolul, in genere.

Spectacolul, ca tot unitar, ma 
interesează! Un actor bun 
intr-un spectacol eșuat sau un 
actor prost intr-o partitura ex
celentă - tot o nereușita va 
fi ! i - - m
_ Dea. nu „numele ta m-

- Să n-o întoarcem. Vede
tele sint. să nu zic- mai mult 
dar... și pentru afiș, pe o 
doar spectacolul in întregime 
reușit rămine in conștiințe.

_ In conștiința publicului dc 
revistă va rămine doar vedeta..
- De ce, public de revista . 

Nu știu dacă există așa ceva. 
In orice cox rw e fame co po°- 
u fi împărțit publicul- El or 
trebui să fie atras in aceeași 
măsură de spectacole diferite.

_ Si d>anneavoa‘trc. 'inte,i 
. . - r, -i nrc re-. : ' i ?

_ Ca actriță. Ca specta- 
toace nu. le odor pe '«“**•

— Și totuși, acel public de 
revistă există ' , .z.
- Fie. Să existe 1 Cred ca

e atras de „pastilă”. De »P'.U 
la” concentrată pe care i- 
servim. Telurile spectacolului 
revuistic sint mai simple, țaf 
el. in sine, e mai plin. 
umor, de idei, mă rog. Revis
ta e mai grea... Asta sa nu 
scrii, chior daco te surprmde... 
Comedia e ajutata de 
Shakespeare, să-i zicem, de
costume, pe cînd la noi, la
rev stă, in cinci minute trebuie 
să reușești moi mult decit in 
trei ore intr-o comedie.

4

4
4

i

?
4

4
4

4
4
i

»
4
l

4
4
4

celui 
actorii, 

intr-o 
de un

S3 
de

— Și reușiți 7
- După cum se-aude, da
— Numai pentru că vă „a 

voltați" mai rapid decit in sf 
i racolul de proză, unde e net 
: de timp 7

— Nu numai ! Și pentiu că !
— .4za înțeles. Primiți scri

sori de ta admiratori 7
— Da. Foarte multe.
— începem să fim nuu 

„<curți“... Ce veți juca in stagi
unea care începe in curînd 7

- „Steaua fără nume", la 
Teatrul de Comedie. Va fi un 
spectacol de musical, după 
Sebastian firește, total diferit 
de ce-a făcut cindva Beligan 
și Marietta Decu'escu, lucra! 
de Sanda Mânu pe muzica 
Cameliei Dăscălescu. Cu Silviu 
Stânculescu și lurie Darie.

— Eilm?
— Nimic. Nici o propunere. 
— Ictori preferați 7
— Regretatul Ciobotărașu, 

Octavian Cotescu, G:na Patri
ciii, Rodica Tăpălagă, Horia 
Căc’uîescu, Nicu Constantin.

— Străini?
— Katherine Hepburn, So

phia Loren, Kirk Douglas, Pe 
ter O'Toole.

— De la cine ați im
Cine v-a... intimidat 7

— La revistă a trebuit să 
mă servesc de ceea ce știam 
din teatrul dramatic. Numai 1 
Fizicul nu-mi pute" oferi 
atu-uri ca lui Puiu Călinescu. 
De la Zizi Șerban aș fi avui 
ce să invăt, dar n-am vrut să 
mă despart de proză. N-arr 
vrut să aduc rolurile sore mi
ne, încearcă să mă înțelegi, 
și, ca atare, am iucat teatru, 
m-am dus eu spre ele.

— Se zice că preferați mi
cul ecran în defavoarea revistei 
și a filmului.

— A revistei 7 Nu. Seară de 
seară m-am imnărt'rt intre re
vistă și TV. De ce ? Pen
tru că reaciia spectatori
lor din sală mă incintă, mă 
face să... cresc. Și pe micul 
ecran am aceeași senzație ca 
și pe scenă, in teatru. Cu fil
mul e altceva. Nu sint 
țumitâ cu 
ce-am făcut
- De ce 

rile care nu
- Nu pot.

?

nimic din 
in film.
nu refuzați 

vă convin 7
Nu-mi vine 

refuz dar nici nu mi-ar place 
să mai joc. Am impresia că nu 
pot să dau tot ce ar trebui. Și 
esta mă defavorizează. Și 
apoi să nu uităm că, totuși, 
unui actor spectacolul direct 
îi creează adevărata satisfac
ție.

— Da. dar celălalt, specta
colul filmat, rămine...

— Mai mult sau mai puțin. 
Și eu rămin. La... părerea mea.

— Dacă n-ați fi actriță, ce 
a’i ceva ați dori să fiți 7

— Gospodină. O bună gos
podină. Imi place să stau in 
casă. In casa mea. Să deretic, 
să- gătesc, să măninc. Detest 
restaurantele...

— Pasiuni extrateatrale 7
— Pictura.
— Ce vă place in mod deo

sebit in teatru 7
— Totul. Absolut totul.
— Ce nu vă place 7
— Nu mă trage, te rog, de 

I mbă. Nu mai spun nimic.
— Ce admirați mai mult la • 

colegii dv., actorii 7 •
— Perseverența și seriozita- , 

tea. Ș: disciplina... 4
— ^înteți... disciplinată 7 4
— E; asta-i acum ! Profe- 4 

s'une- mi-o cere. 4
— C” — r profesiunea dv 7 4
- Foarte grea. Foarte seri- 4

o a să. Și asta ți-aș spune-o și 4 
după ce m-ai anunța că... am 4 
terminat interviul. |

Am înțeles aluzia și. mulțu- f 
mind călduros agreabilei ințerlo- 4 
culoare pentru destăinuiri, am 4 
părăsit Casa de cultură. Cum? * 
Veți crede că am ieșit ca un • 
pacient scăpat din:r-un feroce • 
clește de -tomatolog? Nicidecum, t 
Cu o mulțumire deplină am pic- | 
cat. Cu acea mulțumire pe care ♦ 
i-o dă reporterului. aflat pentru *. 
o jumătate de oră în compania j 
unei vedete, fâptu1 că interviul 

............... ii bine nu f

d:

4

i

4

f
4

•. i ai i d sala
rizare maj înalte.

In cadrul unității noastre 
aplică normativele 
zare pentru ramura 
forestiere grupele A și B 
mura de prelucrare a lemnului 
grupa B. Pentru muncitori ca
lificați sc aplică 6 categorii 
de încadrare (plus o posibili
tate dc încadrare specială) cu 
un nivel de bază și trei trepte, 
iar pentru muncitorii necalifi
cați trei categorii de încadra
re cu același număr de trepte. 
Pentru mecanici, pentru încăr- 
cători-desrărcători in depozitele 
de pădure s-au aprobat salarii 
ari fare orare corespunzătoare 
trupelor A și B, avînd și a- 
estea un nivel de bază și trei 

trepte. Diferența intre treptele 
de salarizare este dc 5 la sută. 
Pentru a se putea face o di
ferențiere intre lucrători din 
punct de vedere al complexi
tății și greutății lor. se pot a- 
plica salarii tarifare majorate 
cu 5—10—15 la sută.

Salarizarea personalului teh- 
nic-administrativ se face in ra
port cu funcția și gradația a- 
cordată (baza și 5 gradații). 
Pentru personalul tehnic-admi- 
nistrativ și anumite meserii, 
noul sistem de salarizare pre
vede plata integrală a salariu
lui tarifar in condițiile reali
zării tuturor sarcinilor stabili
te. precum și diminuarea aces
tuia, in anumite proporții, in 
condițiunile în care indicatorii 
planului nu au fost îndepliniți. 

Statornicirea treptelor de sa
larizare și a gradațiilor, acest 
clement nou de stimulare, ur
mărește diferențierea salariilor 
in raport cu rezultatul muncii 
și calitățile profesionale ale sa- 
lariaților, concretizate in obți
nerea unei productivități a 
muncii ridicate.

Un alt clement nou și esen
țial in sistemul actual de sa
larizare este acordarea lunară 
n sporului de \cchime neîntre
ruptă in aceeași unitate. In ia-

i noastră acest 
ime se acordă I

se 
de salari- 
exploatării 

ji ra

mura 
vechii 
mător :

spor

- La o vechime de 5—10
ani — 3 la sută.
- La o vechime de 10—15

ani — 5 la sută.
— La o vechi mc de 15—20

ani — 7 la sută.
- La o vechime de peste

20 de ani — 10 la sui â.
Acest lucru constituie un sti

mulent in plus pentru stabi
lirea cadrelor, pentru perma
nentizarea lor in special in u- 
nitâțile deficitare in forță de 
muncă, cum este cazul unită
ții noastre. De altfel, pentru a 
se asigura o continuitate cit 
mai mare in lucru in cadrul 
unității noastre s-a căutat să 
se imbunătățcască condițiile de 
cazare ale muncitorilor, con- 
struindu-se cabane moderne și 
confortabile in exploatările S.i- 
șa, Surupata, Birlogu. Strîmbu, 
ca și blocurile de locuințe de 
la Valea de Pești și s-au repa
rat cabanele existente.

O dată cu experimentarea 
noului sistem dc salarizare s-au 
elaborat, pentru toate catego
riile dc salariați forestieri, nor
me de lucru in acord funda
mentate științific care țin mai 
bine seama de condițiile spe
cifice de lucru. La fasonatul 
lemnului, normele și tarifele 
sint acum stabilite și in func
ție de numărul de arbori la 
hectar, la fasonatul lemnului 
in steri — dc volumul mediu 
al arborilor, iar la corhânitul 
manual al lemnului rotund, 
distanțele medii de corhănire 
sint mai reale, reflcctind mai 
bine realitatea de pe teren.

Pentru personalul in regie se 
experimentează salarizarea pri- 
mitorilor-expeditorilor in acord, 
în funcție de cantitățile pri
mite și expediate ceea ce, pe 
lingă un efect bun asupra pro
ductivității muncii, asigură și 
o mai bună utilizare a perso
nalului.

Aplicarea cu bune rezultate 
a noului sistem de salarizare 
impune o organizare coiespun-

zâtoarc, bine chibzuită, a în
tregului proces al muncii in 
parchete, exploatări, depozite 
etc. Ne-am îndreptat principala 
atenție spre compensarea forței 
de muncă, de care ducem lip
să, prin organizarea superioară 
a procesului de producție, apli
carea metodei de exploatare in 
trunchiuri lungi și catarge cu 
sortare în depozitele interme
diare a materialului lemnos 
precum și organizarea lucru
lui după metoda acordului glo
bal. In prezent, in toate par
chetele se aplică această meto
dă cu rezultate bune in ceea 
ce privește creșterea indicelui 
de utilizare a lemnului dc lu
cru, obținerea dc sortimente 
superioare cu o valoare ridi
cată pe metrul cub de lemn, 
reducerea pierderilor de exploa
tare. Peste media realizată pe 
U.F..L. Petroșani s-au situat in 
aplicarea acestei metode exploa
tai ;l- Girbovul, Valea Boului. 
Piriul lui Moruș. Bilugu, 14 
Polatiște ș. a.

Pentru a fi un factor de pro
gres și a da rezultatele scon
tate in condițiile noii salarizări, 
metoda de exploatare in trun- 
hiuri lungi și catarge s-a spri

jinit pe următoarele măsuri teh- 
nico-organizatorice :

O extinderea mecanizării c- 
perațiunilor grele și cu consum 
mare de forță de muncă:

@ 'îmbunătățirea organizării 
muncii- prin constituirea a cit 
mai multe brigăzi cu plata in 
acord global. Dintre brigăzile 
respective au obținut rezultate 
superioare în muncă cele ale 
lui Ioan Popovici și Iovan To- 
dea, de la sectorul Roșia, Nico- 
lac Hondrar, de la sectorul 
Lupeni, Ioan Bilan și Vasile 
Senatov ici de la sectorul Lo- 
nea.

De asemenea, o altă măsură 
a fost instruirea muncitorilor 
forestieri pentru a executa co
rect sortarea materialului lem
nos, lucru ce a făcut ca astăzi 
să se poată reduce primitorii 
și expeditorii de material lem
nos din depozitele intermediarei
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deci să se poată trece di 
munca in regie la munca 
acord, să se folosească mai 
ne și mai productiv forța 
muncă existentă.

Măsurile luate ,au asigurat 
o creștere a salariului mediu 
cu 6,4 la sută față de perioada 
dinaintea aplicării noului sis
tem dc salarizare.

Aplicind cu consecvență noul 
sistem dc salarizare și măsurile 
dc majorare a salariului luate 
de partid și guvern, avem con
vingerea că ne aducem contri
buția la o mai bună aplicar 
a principiului socialist de rc 
partiție, la creșterea cointere
sării tuturor salariaților în spo
rirea realizărilor in producție, 
pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite dc Congresul 
al X-lea al partidulu 
făurirea societății 
multilateral dezvoltate.

ret : Ocolul țării 
luni.

in opt 21,15
19.15
19.20

Anunțuri — publi 
1 001 de seri —

icilate. 
cmi-

22.05

19,30
siune pentru cei mî.-i 23.00
Telejurnalul de seară.20.00 Tele-cnciclopedia. 23 2S21,00 Film documentar : ,De
211 ori". 23.45 1

vacanței — 
al.

Telejurnalul de noapte. 
Sport.
Romanțe și cintece 
petrecere.
închiderea «misiunii.

(ea mai opiimă
— Relatați-ne pe scurt cîtcva(Urmare din Pal- O

— Se ridică la 
lei.

— Am aflat despre o a doua 
inovație in curs de aplicare, tot 
la cazane I?

— Da. Este vorba de opeia- 
țiunca de curățire a. cazanclor. 
Aceasta se făcea manual și de
curgea foarte anevoios. Ne-am 
gîndit la o metodă de curățire 
printr-un procedeu chimic și am 
început să căutăm soluția. In
tr-un tîrziiț, după cîtcva expe
rimentări am reușit.

-- Deși nu sînteți chimiști...
- Nu sîntem dar ne-am am

biționat. l-am consultat și pe 
cei de la „Viscoza“. După cîtcva 
tatonări nereușite am hotărît 
să nu mai întrebăm pe nimeni 
si să încercăm noi să găsim pre
paratorul chimic cel mai potri
vit.

circa 8.
din avantajele inovației.

— Reducerea timpului 
curățire de la o lună la... 
ore, îmbunătățirea

— oamenii nu

de
14 

orc, îmbunătățirea condițiilor 
de lucru — oamenii nu mat 
sînt expuși la îmbolnăvire prin 
inhalarea prafului —, obținerea 
unor însemnate economii la 
fondul de salarii.

- Cine mai face part< 
colectivul acestor două 
Iii 7

- Tovarășul inginer 
Pangaloș, fără aportul 
nu le puteam duce la bin, , 
șir. și șeful dc schimb loan Pe- 
troșan. Am fost, de asemenea, 
sprijiniți de muncitorii Petru 
Grama, sudor. Constantin Bă- 
loiu și I.iviu Iilip, lăcătuși, care 
chiar peste programul dc lucru 
au prestat ore de muncă pre
țioase la experimentările făcute, 
dovedind o matură înțelegere a

din

Adrian
carina 

n Aîr-

soluție
lucrurilor.

Nu e prima dată cînd activi
tatea lo’cctvirui Preparat iei <<z>- 
bunelui din Lupeni este reflecta
ră prin p>i ina preocupărilor 
continue pentru îmbunătățirea 
procesului dc producție, pentru 
creșter a eficienței > instalațiilor 
aflate in dotarea unității. Și, 
cjt siguranță, nu va fi nici ul
tima. In lața acestui colectiv 
stau sarcini sporite, în următorii 
ani urmînd a sc trece la mo
de ; nea preparației. la dubla
rea unor parametri dc fuiicțto- 
vrare ai acesteia Prin tot ceea 
ce au realizat oamenii dc aici, 
prin numeroasele raționalizări și 
inovații aplicate în procesul corn 
plex al muncii ci au dovedit că 
sînt pregătiți să înfăptuiască în
noirea unității, să asigure astfel, 
în viitor, creșterea continuă a 
producției de cărbune pc măsu
ra japtclor celor din abataje.

17.00 Deschiderea emisiunii. 
18,00 Emisiune

angajeaza
urgent

Martie, l’etrila : Sesizarea dv. 
prin care reclamați faptul că 
nu vi sc satisface cererea de 
locuință, a fost cercetată la 
Consiliul popular al orașului 
Petrila, de unde am aflat ur
mătoarele : in urmă cu citva 
timp același consiliu popular a 
satisfăcut prima dv. cerere, re- 
partizîndu-vâ actuala locuință, 
in bloc. In prezent solicitați să 
vă mutați din nou. La Consiliul 
popular ni s-a relatat că această 
a doua repartiție se poate efec
tua numai in limitele disponi
bilului. Cit privește locuința 
neocupată, problema este atit 
in atenția Consiliului popular 
cit și a noastră.

NICOL AE P1NZARU, Vul
can : Conducerea serviciului de 
poștă și telecomunicații Petro
șani ne informează că cele se
sizate de dv. redacției sint în
temeiate. Factorul poștal vino
vat că in perioada 1—14 sep
tembrie nu ați primit ziarul la 
care sînteți abonat a fost sanc
ționat.

D1ONIS1E MIHAI. Petroșani ; 
Rcclamația dv. a fost trimisă 
la Regionala de căi ferate De
va care ne comunică că în con
formitate cu prevederile H.C.M. 
nr. 2 105/1959 pe timpul cit ur
mați cursurile școlii de gradul 
II M/C bencficiați de o bursă 
dc 400 lei intrucit nu ați avut 
calitatea de angajat în ultimele 
trei luni premergătoare începe
rii cursurilor.

— UN GESTIONAR 
NUL ALIMENTAR Nr.

PENTRU MAGAZI-
83 DIN URICANI.

— UN GESTIONAR
NUL Nr. 85 DIN CÎMPU LUI NEAG.

Condiții de angajare : să fie absolvent a 7-8 
clase elementare și să aibă activitate în comerț 
6 ani.

PENTRU MAGAZI-

Salarizarea se va face conform H C M 
914/1968. nr. >

Informații suplimentare se pot lua zilnic în
tre orele 7—15 de Ia biroul personal al O.C.L. 
din Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefon 
1038.

(Urmare din pag. 1)

PETROȘANI

îndemînare, iscusință

î. 
2.
3.
4.
5.

I. C. R. M.
Hărnicie,

Pe jos, spre Atlantic

4

cu-4
4

„Pâmînturile de la
capătul lumii"

ar
jera suprafața Lunii, 

crește 
iarbă

sirguința, calități pe care le-a 
dovedit încă de la primele în
ceputuri ale muncii in uzină, 
i-a mulțumit pe colegii ei mai 
mari, pe maiștrii și inginerii, 
alături de care munca ei și-a 
pus bazele unui început de bun 
augur.

Ajutată de soțul ei, muncitor 
in aceeași secție, frezoarea Ce
cilia Măciucă, ne mărturisește 
că lucrează flori... de sfredel 
unde a avut depășiri de 30 la 
sută, pene, canale, șuruburi și 
alte piese componente ale uti
lajelor miniere.

Lăudabile sint și rezultatele
• de Ionel Bodea, ab- 
proaspăt al Liceului se-

Mircea Lăncrăjan și 
Virgil Stoica, elevi și ei ai li
ceului seral, luliu Poszternak, 
strungari, frezori și rabotori

care, atunci cînd vrei să citești 
in cartea secției le găsești nu
mele pe lista fruntașilor, loc 
ciștigat prin perseverența și a- 
tașamentul față de munca a- 
leasă.

Cu cit o anumită muncă este 
mai grea, mai dificilă, și e- 
nergia cheltuită pentru realiza
rea ei este mai mare, cel care 
o depune își frămintă mai mult 
mintea pentru a dezlega și-i 
pătrunde enigmele, a o învăța 
și domina, cu atit mulțumirea 
interioară și satisfacția acestuia, 
este mai mare; devenim astfel 
parcă mai stupină și mai si
guri de noi, ne construim idea
luri mai înalte, ne făurim ast
fel caractere integre, persona
litate proprie. Cunoscindu-i pe 
acești tineri, din relatările lor 
cit și din cele ale celor care 
le îndrumă zilnic pașii, urmă- 
rindu-i in compania mașinilor

conf un d inclu-se parcă cu aces
tea, ai certitudinea maturității 
lor tinerești, a realizării lor 
profesionale, dar și a valorii 
lor depline pentru colectiv, u- 
zină, societate.

Pronosticul nostru la concursul Pronosport 
nr. 40 din 4 octombrie 1970

id.'/’. Arad 
.U“ Craioi'a 
Petrolul 
Politehnica 
C.F.R. Cluj

6. Jiul
7. Foggia
8. Internationale
9. Juventus

10. I^nerossi
11. Lazio
12. Sampdoria
13. Varese

— Steaua
— Steagul roșu
— -Uu Cluj
— Rapid
— Dinamo Bacău
— C.F.R. Timișoara
— Milan
— Roma
— Bologna
— Catania
— Cagliari
— Napoli
— Torino

angajează 
ȘEF DEPOZIT 

ARTICOLE MĂRUNTE
Condițiile și salarizarea sînt cele 

prevăzute de H.t’.ll. 914/1968

Reporterul și scriitorul bri
tanic Basil Davidson, autorul 
unor cărți despre războaiele 
de eliberare, a parcurs pe jos 
600 km in teritoriile ocupate 
de forțele patriotice din An
gola, pentru a cunoaște tac- 
t:ca acestora și a face apre
cieri asupra evoluției luptei 
lor de eliberare. Publicăm ex
trase din reportajul pe care 
Basil Davidson l-a publicat in 
.Sunday Times* .

Angola este o țară care 
putea suf . *
unei Luni pe care ar 
copaci verzi-cenușii și 
galbenă înaltă și care ar fi 
acoperită de un strat gros de 
praf. Cel puțin așa mi-a apă
rut. in orele de după revăr
satul zorilor, pornind dc la 
vreo tabără din pădure, căl- 
cind pe solul friabil, nisipos, 
sau sosind seara tirziu la 
vreun bivuac improvizat sub 
cerul înstelat. Apoi, aceste șe- 
suri ascunse ale Angolci es
tice, poate cel mai puțin c 
noscute din toate regiunile

sud-africane, capătă o maies
tate și o frumusețe pregnan
tă, proprie lor. iar solul, in 
realitate nisip, se transformă 
intr-un covor de zăpadă ar
gintie.

Persistă insă sentimentul 
pustietății, vastă și solitară. 
.Portughezii, mi-a spus intr-o 
zi medicul patrioților, care 
mergea alături de mine, spun 
că aceste păminturi se află 
Ia capătul lumii". O exage
rare portugheză care, de data 
aceasta, nu părea prea înde
părtată de adevăr.

In ciuda tăcerii și solitudi
nii. aceste păminturi angoleze 
sint scena unuia din cele mai 
lungi și mai remarcabile răz
boaie de eliberare pe care le-a 
cunoscut vreodată lumea. Ți- 
nind seama de știrile ambelor 
părți in conflict, ca și de 
'■ele văzute de mine, acest 
război, aflat acum in al 1L-Ica 
an. ia o amploare tot mai 
mare. El a cuprins regiuni în
tinse ale unei................
ceva mai puțin 
de africani 
300 000 de 
ghezi, dar c 
vedere geografic __
re decit cele două Germanii,

iri locuite de 
le 6 milioane 

i Și aproximativ 
coloniști portu- 

care din punct de
.le mai ma-

Cine învinge, cum .și 
ce? A găsi răspunsuri L 
aceste întrebări imi părea 
portant, dat fiind că acest 
ritoriu de peste mări" al 
tugaliei are o valoare det 
sivă pentru situația strategică 
globală a sudului Africii. Se 
desfășoară multă propagandă, 
dar puțini observatori cu 
periență s-au dus la fața 
cului pentru a examina 
crurile. in special de partea 
forțelor patriotice.

Trebuie, cel puțin, să 
cu proprii ochi. Nu este 
ușor. Trebuie, mai ini 
obții din partea forțelor pa
triotice permise de liberă tre
cere. precum și alte autori
zații ale unor autorități afri
cane. Trebuie, apoi, să umbli, 
să umbli cale lungă. .Mai 
tirziu, a spus Agostinno Neto, 
figura națională de frunte a 
Angolci și conducătorul miș
cării patrioților. vom obține 
avioane și camioane1*. A 
ei nu au' decit propriile 
cioare.

(Va urma)
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Normalizarea
situației din

IORDANIA
AMMAN 2 (Agerpres). — „Situația revenind la normal 

in întreaga țară, toți funcționarii de stat vor trebui să reia 
lucrul incepind cu data de simbătă, 3 octombrie', se arată 
inlr-un comunicat al Președinției Consiliului de Miniștri 
iordanian, citat de agenția France Presse. Comunicatul pre
cizează că cei care nu se vor supune acestei dispoziții vor 
fi sancționați.

Postul de radio Amman, care a difuzat comunicatul, a 
lansat, de asemenea, un apel adresat funcționarilor Oficiului 
Națiunilor Unite pentru ajutorarea refugiaților palestinieni, 
chcmindu-i să-și reia activitatea la aceeași dată.

BELGRAD 2 (Agerpres). — 
Temerara experiență singula
ră a speologului amator Mi- 
liutin Velikovici a luat sfirșit 
joi la ora 11 și 32 de minute. 
Miliutin Velikovici, care a 
împlinit la - octombrie 36 
de ani. a coborit in peștera 
Samar din apropierea loca
lității Kopajkosara la 24 iu
nie 1969 și a petrecut in sin
gurătate deplină 463 de zile. 
El a stabilit astfel un nou 
record mondial în materie, 
depășindu-1 pe cel vechi cu 
353 de zile.

Cele 11 111 ore petrecute în 
singurătate nu au afectat cî- 
tuși d- puțin condiția fizică 
a speologului care, la cîteva 
minute după ieșirea la su
prafață. a declarat că se sim
te perfect. Primul control me
dical a confirmat de altfel 
spusele sale.

Oamenii de știință iugo
slavi speră să obțină infor
mații valoroase datorită tes
tului lui Velikovici care s-a 
dovedit a fi un colaborator 
prețios pe toată perioada ce
lor 463 de zile.

Lucrările

Sesiunea ordinară a
Adunării Generale a O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 2. —
Trimișii speciali Agerpres. A. 
Ionescu și C. Alexandroaie, 
transmit : La capătul a două 
săptămini de dezbateri, in ple
nul Adunării Generale au luat 
sfirșit expunerile programatice 
de politică externă ale țărilor 
membre ale Națiunilor Unite.

Ultimii vorbitori ,din cei pes
te 70 care au luat cuvintul de 
la tribuna Adunării Generale a 
O.N.U., au fost reprezentanții 
Iranului, Italiei, Indoneziei. 
Cubei. Indiei. Marocului, R.S.S. 
Ucrainiene, Algeriei, 
Tunisiei, Sudanului și 
lui.

Ministrul afacerilor _____
al Iranului, Zahedi, referindu-se

Guineei,
Ceylonu-

externe

la unele probleme ce confruntă 
regiunea golfului Persic, zonă 
în care țara sa acordă o impor
tanță deosebită păcii și stabilită
ții, a declarat : „Retragerea tru
pelor britanice deschide calea 
unei cooperări regionale în ve
derea menținerii păcii ia aceas
tă regiune". In ce privește O- 
rientul Apropiat, ministrul ira
nian sublinia că singura bază 
reală a soluționării conflictului 
răminc rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
care poate asigura, în spiritul 
justiției, o pace durabilă.

Prima parte a celei de-a 
XXV-a sesiuni ordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. a luat 
deci sfirșit, in continuare des-

Sesiunea Adunării de Stat

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul in cadrul lucră
rilor sesiunii Adunării, de Stat 
a R. P. Ungare, Jeno Fock, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, s-a ocu
pat ce unele probleme ale dez
voltării economice interne, pre
cum și de unele probleme ale 
politicii internaționale actuale.

Referindu-se la evoluțiile po
zitive din viața politică a Eu
ropei, evoluții care contribuie 
la destinderea încordării și la 
depoluarea atmosferei politice 
pe continent, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P.

fășurîndu-și lucrările comitetele 
și comisiile acesteia. Pe agen
da lor de lucru figurează anali
za detaliată a majorității celor 
98 de puncte aflate pe ordinea 
de zi a Adunării Generale și la 
care aceste organisme sini che
mate să elaboreze proiecte do 
rezoluții și recomandări ce vor fi 
supuse ulterior examinării pio
nului delegațiilor celor 126 do 
țări membre ale Națiunilor 
Unite pentru adoDt.irea lor

In următoarele două săptă- 
mîni. rămase pină la sesiunea 
jubiliară, comitetele își vor con
centra activitatea asupra ela
borării documentelor ce vor fi 
înaintate Adunării Generale în 
prezența a aproximativ 70 de 
șefi de state și guverne care 
și-au anunțat participarea, pre
cum și unui mare număr de 
miniștri ai afacerilor externe. 
Un proiect de rezoluție prin 
care Adunarea Generală va a- 
dopta în mod solemn Declara
ția cu privire la principiile re
lațiilor prietenești și de coope
rare între state a întrunit, de 
pe acum, consensul general, 
fiind deja redactat și apro
bat în comitetul nr. 6.

conferinței
Perfidului laburist englez

BLACKPOOL 2 (Agerpres). — 
Joi au luat sfîrșit la Blackpool 
lucrările conferinței anuale a 
Partidului laburist prima după 
înfringerea suferită de guver
nul Wilson în alegerile gene
rale de la 18 iunie. Cu toate 
că o mare parte a intervenții
lor delegaților a fost consa
crată examinării cauzelor eșe
cului electoral al laburiștilor, în 
legătură cu această problemă 
nu a putut fi trasă insă nici 
o concluzie definitivă. Drept ur
mare. după cum precizează a- 
genția Associated Press, delega
ții „s-au despărțit mai dezbi
nați și intr-o stare de mai ma
re confuzie decit la inceputul 
conferinței".

Observatorii consideră că la 
actuala conferință poziția lide
rului
rold Wilson, 
bită. Astfel,

Partidului laburist, Ha- 
a fost mult slă- 

după ce marți el

a suferit un eșec important 
prin votarea unei moțiuni care 
condamnă fostul guvern labu
rist de a nu fi urmat indica
țiile congresului partidului, joi, 
sub presiunea sindicatelor, a 
fost respinsă o moțiune, spri
jinită de Comitetul executiv al 
Partidului laburist, care se pro
nunța in favoarea unei politici 
de ..control al prețurilor și sa
lariilor". Aceste două eșecuri, 
la care s-a adăugat și majori
tatea foarte redusă (de numai 
95 000 voturi din 6 milioane 
reprezentate la conferință) cu 
care a fost adoptată rezoluția 
sprijinită de conducerea parti
dului în problema aderării Ma
rii Britanii la Piața comună 
europeană, au făcut ca de pe 
acum să se vorbească despre o 
.eră postwilsoniană" în mișca
rea laburistă.

Relațiile S.U.A. cu Piaja comună
BRUXELLES 2 (Agerpres). — 

Franța se opune unui proiect 
al partenerilor săi din Piața 
comună vizînd înființarea unei 
ambasade a comunității euro
pene la Washington. Autorii a- 
cestui proiect afirmă că prin- 
tr-un dialog politic permanent 
cu Statele Unite ar putea fi în
lăturate neînțelegerile și suspi
ciunile care îngreunează regle
mentarea problemelor litigioa
se, existente intre cele două 
Părți

Potrh
«citează i 
capitala 
Franței

comune i s-ar rezerva drepturi 
cu caracter de suveranitate 
prin numirea unui ambasador 
la Washington.

Pe de altă parte, poziția 
S.U.A. față de C.E.E., căreia 
îi reproșează că duce o poli
tică comercială discriminatorie, 
pare să se înăsprească. Adjunc
tul subsecretarului de stat în
sărcinat cu probleme economi
ce, Nathaniel Samuels, a in
format pe reprezentanții „celor 
șase" de la Bruxelles că pre
ședintele Richard Nixon inten
ționează să acorde împuterni
ciri și mai largi așa-numitei 
-legislații Mills" pentru ingră-

direa importurilor de textile și 
încălțăminte din țările mem
bre ale Pieței comune. Totoda
tă, Samuels a caracterizat po
litica preferențială a C.E.E. fa
ță de țările mediteraniene ca 
„ilegală", deoarece ea ar con
traveni acordului GATT. In ul
timul timp, incă un nou ele
ment s-a adăugat la tabloul 
contradicțiilor S.U.A.-C.E.E. Ast
fel, consilierul special al lui 
Nixon pentru problemele co
merțului, Herbert Propps, a de
clarat la inceputul acestei săp- 
tămini la San Francisco că țara 
sa intenționează să acționeze 
împotriva politicii agrare a Pie
ței comune.

Nixon
a sosit

MADRID 2 (Agerpres). — 
Președintele S U.A. Ri hard 
Nixon, care efectuează un 
turneu prin mai multe țări e- 
uropene, a sosit vineri la amia
ză la Madrid, venind de la 
Belgrad. In după-amiaza a- 
celcia.și zile, președintele a- 
merican a purtat convorbiri 
cu șeful statului spaniol, ge
neralul Francisco Franco, și 
cu alte oficialități ale guver
nului de la Madrid asupra 
unor probleme privind rela
țiile bilaterale și aspecte ale 
actualității internaționale.

la Madrid

Președintei

■■--...A,

Beîegația

a părăsii

Mafia în acțiune !

Japonia
transmite : 

Comunist 
tovarășul 

al Comi- 
Prezidiului

TOKIO - Corespondentul 
gerpres, Florea Țuiu, 
Delegația Partidului 
Român, condusă de 
Virgil Trofin, membru 
tetului Executiv al
Permanent, secretar al C.C. 
P.C.R., care a făcut o vizită 
Japonia la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, a părăsit joi ora
șul Tokio, indreptindu-se spre 
Australia.

CURT
Ungare a amintit, printre al
tele, și măsurile întreprinse de 
guvernul R. F. a Germaniei, 
măsuri care țin seama de rea
litățile europene și astfel „ușu
rează reglementarea relațiilor 
dintre R.F.G. și alte țări socia
liste europene". In ce ne pri
vește, a arătat vorbitorul, ..sa
lutăm toate propunerile îndrep
tate spre îmbunătățirea relații
lor dintre R. P. Ungară și 
R.F.G. și, la rindul nostru, pre
gătim, de asemenea, propuneri 
corespunzătoare".

Jeno Fock a subliniat că „s-a 
inițiat un activ schimb de pă
reri in problemele întăririi se
curității europene și în mod 
concret în legătură cu convo
carea Conferinței de securitate 
europeană".

R.A PORTUL
r
I

La Belgrad, s-a încheiat 
al patrulea Festival interna
țional de teatru — Bitef ’70. 
Juriul festivalului a acordat 
premiul întii spectacoleloț 
prezentate de ansamblul pra- 
ghez „Divadlo Za Branou4 
cu piesa „Ivanov" de Cehov, 
de Teatrul din Hamburg cu 
piesa „Philoctet" de Heinrich 
Miiller și de teatrul regal de 
dramă din Stockholm cu pie
sa „Jocul viselor" de Strin- 
berg.

NEW YORK 2. — Trimisul 
special Agerpres, A. Ionescu, 
transmite : In raportul anual 
preliminar al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (FAO), 
publicat la New York, se sub
liniază că producția mondia
lă la cereale și unele pro
duse alimentare nu a înre
gistrat progrese în anul 1970. 
In țările în curs de dezvol
tare s-a înregistrat o scădere 
a producției de cereale, cu 
excepția Extremului Orient, 
unde cu cîțiva ani in urmă 
problema alimentației luase 
proporții îngrijorătoare. Ame
rica Latină și Orientul Apro
piat au realizat o ușoară 
creștere a producției agricole, 
in timp ce Africa a înregis
trat un declin.

Producția mondială de grîu 
a scăzut în acest an cu șase 
la sută față de 1969, la fel 
ca și cea de bumbac. Pro
ducția de carne a înregistrat 
o ușoară creștere, iar cea dc 
lapte a rămas la nivelul an
terior, în timp ce producția 
de orez a atins un nou re
cord.

® La Bruxelles s-a ținut joi 
o reuniune cu participarea mi
niștrilor apărării ai Angliei, 
R.F.G., Italiei, Norvegiei, Dane
marcei, Belgiei, Luxemburgului 
și Olandei, precum și a amba
sadorilor Greciei și Turciei la 
N.A.T.O. Franța, care s-a retras 
in anul 1968 din organismele 
militare integrate ale N.A.T.O., 
Portugalia și Islanda n-au fost 
reprezentate.

precizat că restul de 10 la sută 
din această cotă va fi suportat 
de firmele vest-germane anga
jate în realizarea proiectului.

PNOM PENH 2 (Agerpres).
— Agențiile de presă relatea
ză că forțele populare de re
zistență cambodgiene desfă
șoară largi acțiuni ofensive 
împotriva trupelor regimului 
Lon Noi. Atacurile lor se 
desfășoară in prezent de-a 
lungul șoselei nr. 5, care lea
gă Pnom Penh-ul de provin
cia Battambang, una din cele 
mai bogate regiuni in culturi 
de orez. De asemenea, for
țele patriotice cambodgiene 
au atacat in ultimele 24 de 
ore pozițiile trupelor regi
mului Lon Noi in localitățile 
Sandan, Tuk Leak și Salalek 
Pram, situate in apropierea 
capitalei. O altă importantă 
cale de acces spre capitală
— șoseaua nr. 4 — este, de 
asemenea, atacată de forțele 
populare de rezistență. A- 
ceastu șosea este singura -pe 
care se face aprovizionarea 
capitalei cu produse petroli-

© Institutul internațional 
al presei de la Ziirich a ho- 
tărit crearea unui „Comitet 
internațional profesional pen
tru apărarea ziariștilor aflați 
în misiuni periculoase", care 
va fi însărcinat să ia con
tact cu toate părțile intere
sate in vederea asigurării 
securității acestora. Pe de 
altă parte, Comitetul va eli
bera și o legitimație specială 
pentru ziariștii care vor ac
tiva în zone unde au loc con
flicte armate.

© „Camera Internațională 
de Comerț se teme că măsurile 
protecționiste preconizate in 
prezent de unele țări vor duce 
la un război comercial ale că
rui efecte vor fi dezastruoase", 
a afirmat președintele acestui 
organism, Bharat Ram, intr-o 
scrisoare adresată directorului 
general al GATT, Olivier Long.

© Forțele britanice vor pă
răsi in curînd baza militară din 
Singapore, anunță agenția UPI. 
..Această măsură se înscrie în 
programul mai larg de retra
gere a efectivelor militare bri
tanice staționate in regiunea 
Malayeziei și Singaporelui", a 
precizat un purtător de cuvint 
al Forțelor aeriene regale ale 
Marii Britanii. Trupele brita
nice s-au aflat în Singapore 
timp de 40 de ani.

A’£41’ YORK 2 (Agerpres). — 
Familiile mafiote din New York 
sustrag anual din depozitele aero
portului internațional John Ken
nedy mărfuri în valoare de 7 
milioane de dolari, a afirma: 
Frederick Lacey, procurorul ge
neral al S.U.A. Lacey, care a 
reușit să trimită în fața instan
țelor de judecată dl., 
sey pe cunescuții 
Simone de Cavalcante 
(G.Y.P.) de Carlo, a 
în cadrul Convenției 
in'crnaționalc a poliției porturi
lor, că cinci familii ale Mafiei 
americane au reușit să controle
ze operațiile de transport și de
pozitare a mărfurilor de pe ma
rele aeroport, percepi nd, în plus, 
taxe de la societățile care asi
gură operațiile de transport.

El a relevat că cercetările 
poliției sînt mult îngreunate de 
legăturile multiple pe care 
m.i organizată le are cu o 
de organizații legale.

•n fața mstan
din New Jer-

mafioți 
și Angela 
subliniat. 
Asociație'

cri-
<erit

© Yakubu Gowon, președin
tele guvernului militar federal 
al Nigeriei, a anunțat că in a- 
nul 1976 țara sa se va reîntoar
ce la un regim civil.

@ Guvernul de la Bonn a 
hotărit să acopere 90 la sută 
(respectiv """ 
mărci) din fondurile cu care 
R.F.G. s-a

© La Vina del Mar, in Chile, 
iși desfășoară in prezent lucră
rile un seminar organizat de 
Universitatea din Santiago de 
Chile și consacrat explorării 
căilor de intensificare a rela
țiilor de cooperare economică 
în zona Pacificului. Participă 
reprezentanți a 24 de state, prin
tre care S.U.A.. Canada. Japo- 
nia, Australia. Noua Zeelandă. 
Mexic . Peru, Columbia etc.

Urmăi'i ale grevei 
de la „General 
Motors"

717 milioane de

angajat să contri
buie la finanțarea proiectului 
franco-vest-german de construi
re a avionului de pasageri ..Air
bus", a anunțat joi purtătorul 
de cuvint Conrad Ahlers. El a

@ Senatul S.U.A. a adoptat 
joi proiectul de lege privind a- 
locarea sumei de 19,9 miliarde 
dolari destinate finanțării pe 
anul fiscal jn curs a unor pro
grame militare ale Pentagonu
lui.

Vietnamul de sud

susținute
ale forțelor patriotice

AfacurS

SAIGON 2 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de 
sud au lansat in ultimele două 
zile atacuri puternice asupra 
pozițiilor trupelor americano- 
saigoneze din provinciile Long 
Khanh, Phu Yen și Quang Tin. 
Baza militară a trupelor saigo- 
neze din provincia Plciku. si
tuată la 38 km nord de Sai
gon, a fost supusă 
bombardament cu 
rachete, lansat de

unui intens 
mortiere și 
detașamen-

tc ale forțelor patriotice. Un e- 
licopter american pentru ob
servații ,.OH-6“ a fost doborit 
de tirul patrioților în provin
cia Dinii Thuong. Forțele pa
triotice din Vietnamul de sud 
au distrus in ultima sâptămînâ 
12 elicoptere aparținînd trupe
lor americano-saigoneze. Aces
te pierderi au fost anunțate joi 
de un purtător de cuvînt ame
rican din capitala sud-vietna- 
meză.

Președintele interimar al R.A.U. a suferit o criză cardiacă
CAIRO 2 (Agerpres). — Pre

ședintele interimar al Republi
cii Arabe Unite, Anwar Sadat, 
a suferit o criză cardiacă in 
timpul desfășurării funeraliilor

defunctului președinte Gamal 
Abdel Nasser. După cum in
formează cotidianul egiptean 
„Al Ahram", el a fost supus 
unui examen medical, după ca-

re a putut părăsi spitalul. Sta
rea sănătății președintelui in
terimar este considerată satis
făcătoare, precizează ziarul.

DETROH 2 (Agerpres). 
Primele trei mari societăți 
industria de automobile a S.U.A.. 
„General Motors", ..Ford" și 
„Chrysler", și-au redus în luna 
septembrie producția cu peste 
40 la sută, s-a anunțat joi la 
Detroit. Cea mai afectată a fost 
societatea „General Motors", care 
a produs pină la 15 septembrie, 
data declanșării grevei organi
zate de Sindicatul muncitorilor 
clin industria de automobile, 
doar 168 de mii de automobile 
și camioane, față de peste 510 
mii de vehicule produse în ace
eași lună a anului trecut.

9 742 persoane

din

BONN 2 (Agerpres). — In 
primele șapte luni ale aces
tui an, in R. F. a Germaniei 
și-au pierdut viața în acci
dente de circulație 9 742 per
soane. Potrivit datelor sta
tistice oficiale, procentul ac
cidentelor mortale a sporit 
cu 16 la sută, în compara
ție cu perioada corespunză
toare a anului trecut. Nu
mărul total al persoanelor 
care au fost rănite în acci
dentele de pe șoselele vest- 
germane pe primele șapte 
luni ale acestui an se ridică 
la aproape 300 000.

Deferiți justiției...

chipa Japoniei a învins cu sco
rul de 3—2 (15—13, 15—9, 13— 
15, 6—15, 15—7) reprezentativă 
R. D. Germane.

it agenției DPA, care 
-.ercurile diplomatice din 

Belgiei, reprezentanții 
afirmat că

ȘTIRI SPORTIVE * ȘTIRI SPORTIVE

e-

Merckx în

• La Sofia, in cadrul tur
neului final al campionatului 
mondial masculin de volei,

din 
lent 
a'e 

Ma- 
prea

• Cursa cicliști internațio
nală desfășurată la Peccioli (in 
apropiere de Pisa) a fost câș
tigată de rutierul suedez Gosta 
Pettersson cronometrat pe dis-

tentativa !

unele accidentări și eliminări, 
niiine va fi zi cu soare la 
Craiova. Adică zi cu victorie.

/IUL - CF.R. TIMIȘOA
RA. Cealaltă „ceferistă* 
: r ci; galopează <: ea 
pe potecile de la subsol 
ci a tamentultti. „ Ră'rî nul* 
nolache fi nnărul Bcjtn nu , 
găse-C drumul spre porțile ad
versarilor. La rindul său Jiul 
înoată în mediocritate. Victo
ria de duminică i-a „adunat* 
puțin pe băieți. Ei fi-au pro

’s privească înapoi 
-i dea înainte 
grijă. Fie.:

@ La Patras (Grecia), s-a 
disputat întilnirea internaționa
lă de box dintre selecționatele 
de amatori ale Greciei și Aus
triei. Pugiliștii greci au obți
nut victoria cu scorul de 6—4.

tanța de 235 km cu timpul de 
5h 55’’ (medie orară de 40,214 
km). La 35’’ de învingător a so
sit belgianul Patrick Sercu in 
fruntea unui pluton din care 
făceau parte printre alții ita
lienii Simonetti, Motta, Bitossi, 
Gimondi, Basso și Sgarbozza.

cu 
dar 

•; adver- 
espectul

ul cu CF.R. Timi- 
u:'-. ba chiar e 

ă tl trebui; cîștigat 
de pnrofine’d. Pers' nu văd 
JrA- vrimt rezolvare. Toată 
stima, tosuși, vt.-> ambițioșii 
fr pe Se ga

CIUDAD DE MEXICO 2 (A- 
gerpres). — Cunoscutul ciclist 
belgian Eddy Merckx, învingă
tor in ultimele două ediții ale 
„Turului Franței", și-a anun
țat intenția de a face o tenta
tiva de corectare a recordului 
mondial al orei pe pista velo
dromului olimpic din Ciudad 
de Mexico. Actualul record de
ținut de danezul O!e Ritter este 
48,677 km și a fost stabilit la

10 octombrie 1968 pe același 
velodrom. Merckx nu a preci
zat încă data exactă a sosirii 
sale in Mexic.

In capitala mexicană se află 
in prezent ciclistul columbian 
Martin Rodriguez, care la 7 
octombrie va incert a. să doboa
re recordul mondial al orei 
pentru afnatori deținut de da
nezul Mogens Fre? cu 47,513 
km.

• In turneul internațional 
de tenis de la Berkeley (Cali
fornia), jucătorul american de 
culoare Arthur Ashe l-a între
cut cu 3—6. 6—3, 6—l pe au
stralianul Ray Ruffels. Ameri
canul Clark Graebner l-a în
vins cu 6—3, 6—l pe brazilia
nul Thomas Koch, iar cehoslo
vacul Jan Kodes a dispus cu 
7—5, 4—6, 7—5 de americanul 
Bot Lutz. Alte rezultate : Ral
ston (S.U.A.) — Gorman (S.U.A.) 
6—1, 5—7, 6—1; Carmichael 
(Australia) — Pasarell (Porto 
Rico) 2—6. 7—5, 6—3; Smit 
(S.U.A.) — Barth (S.U.A.) 6— 
6—3.

In proba de simplu femei, 
tenismana australiană Kerry 
Melville a invins-o cu 6—3, 7—5 
pe Pat Walkden (Republica 
Sud-Africană).

MONTREAL 2 (Agerpres). 
— Autorii deturnării și dis
trugerii, luna trecută, pe ae
roportul din Cairo, a avio
nului de tipul „Boeing 747“ 
aparținînd companiei .Pan
american", au fost arestați și 
deferiți justiției, a declarat 
joi reprezentantul permanent 
al R.A.U. la Consiliul Orga
nizației Aviației Civile In
ternaționale, întrunit la Mont
real in sesiune extraordinară 
pentru examinarea măsurilor 
necesare de combatere a pi
rateriei aeriene. El a preci
zat că a fost informat de 
guvernul R.A.U. că persoa
nele in cauză vor fi judecate 
în conformitate cu codul pe
nal egiptean, care prevede 
sancționarea aspră a unor 
astfel de acte.

Cazul locotenentului 
Calley

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Audierile preliminare in cazul 
locotenentului Calley jr., prin
cipalul acuzat în cazul masa
crului comis de trupele ameri
cane de la My Lay în Vietna
mul de sud, la 16 martie 1968, 
vor fi reluate la 13 octombrie, 
a anunțai joi un purtător de cu
vin t al Pentagonului.

După cum se știe, Calley este 
învinuit de participare directă 
la asasinarea a peste 100 de 
civili sud-vietnamezi din aceas
tă localitate, în calitate de ro- 
mandant al plutonului care a 
pătruns în sat. Audierile au fost 
suspendate la 25 august, la ce
rerea apărării, pentru a i se 
permite studierea documentelor 
secrete ale Pentagonului pricind 
acest caz.
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