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Rezultate pe măsura

105 metri liniari înaintare 
s-au realizat in luna preceden
tă în galeria cu profil dublu 
în steril, destinată deschide
rii minei Livezeni, intre pu
țul de aeraj nr. 2 și puțul 
auxiliar, orizontul 475. Bri
gada lui Augustin Demeter.

care lucrează in acord la a- v 
ccastă lucrare, a reușit să ?? 
obțină 2,81 mc/post și zi ran- >> 
(lament, ceea ce înseamnă << 
realizarea planului în pro- // 
porție de 150 la sută. 220 lei 
pe post de miner a fost cîș- « 
tigul brigăzii. După faptă și >> 
răsplată... ss

Brigada nu se dezminte..,

Solemnitatea înmînării 
medaliei jubiliare 

„A 50 A ANIVERSARE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN"

Cu prilejul glorioasei aniver
sări a semicentenarului Parti
dului Comunist Român, du-, 
minică 9 mai. la Casa de 
cultură din Petroșani, a 
avut loc solemnitatea
înmînării medaliei jubiliare 
„A 50-a aniversare a Partidu

lui Comunist Român14,
Tot cu acest prilej s-a mai 

acordat unor tovarăși „Medalia 
muncii44. ..Medalia Tudor Vla- 
dimirescu' precum și „Medalia 
pentru servicii deosebite adu
se în apărarea orînduirii socia
le și de stat'.

i „Teatrul de miercuri" j 
| După o lungă întrerupere, studioul experimental al j
* teatrului „Valea Jiului" își reia activitatea miercuri 12 mai, I 
| ora 17, la sediul acestei instituții artistice. Va fi prezentată j
* evocarea istorică „Getusa“, aparținind poetului Radu Se- |I lejan. lucrare cu care actorii petroșăneni au participat re- ' 
<. cent la tradiționala manifestare a tineretului „Costești 71". | I Spectacolul va fi precedat de o alocuțiune susținută de prof. » 
' Ilie Moșie. |I

Prin punerea în funcțiune a electrofillrelor, praful de mine
reu esle captat, diminuîndu-se, astfel, considerabil poluarea at
mosferei Hunedoarei. foto : N. GHENAFoto : N. GHENA

Mesajul președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 

România. Nicolac Ccanșescu, 
adresat Federației Mondiale a Asociațiilor 

pentru Națiunile Unite cu ocazia 
celei de-a 25-a aniversări a Fe derației

Cu prilejul aniversării a 25 
<le ani de la creare, adresez Fe
derației Mondiale a Asociați
ilor pentru Națiunile Unite un 
cordial salut din partea Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și a mea 
personal.

Federația dumneavoastră des
fășoară o largă activitate pen
tru promovarea principiilor Car
tei Organizației Națiunilor U-

nite, in spiritul înaltelor idea
luri ale progresului, înțelegerii 
și cooperării internaționale, ale 
păcii .și securității in lume.

Așa cum am avut ocazia să 
declar, în numele poporului ro
mân, la sesiunea comemorativă 
a Adunării Generale a O.N.U., 
noi considerăm că in epoca 
contemporană popoarele, toți 
cei cărora le sînt scumpe ci
vilizația umană și pacea, au 
datoria de a acționa pentru

dezvoltarea unor relații dc co
laborare și încredere intre sta
te. pentru stingerea focareloi 
de război și tensiune, pentru 
infâptuirca dezarmării generale, 
abolirea definitivă a colonialis
mului, neocolonialismului și 
discriminării rasiale, lichidarea 
subdezvoltării, împotriva orică
ror acte agresive, de dominație 
și opresiune, pentru respecta
rea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta

Țara noastră pornește de la 
((învingerea că. în prezent, or
ganizațiile internaționale pol a- 
duce o contribuție de preț la 
realizarea destinderii în lume, 
la stimularea schimburilor de 
valori materiale si spirituale in
tre națiuni. Ia afirmarea și res
pectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și 
avantajului reciproc In acest 
spirit, ne exprimăm încrederea 
că F.M.A.N.U își va consacra 
și in viitor eforturile cauzei 
păcii și propășirii popoarelor, 
sub semnul căreia se desfășoa
ră și activitatea pe plan inter
național a României socialiste

Folosesc această plăcută oca
zie pentru a ura succes deplin 
Federației Mondiale a Asocia
țiilor pentru Națiunile Unite în 
înfăptuirea țelurilor sale nobile.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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SPORT

cuConstantin Sirop, cu bri- 
lui, cu ajutorul colli
de înaintare PK-7, a 
'ntr-o calorie de pre-

gada 
binei 
atins

gătire pe stratul 13, blocul 
VI, Ia mina Lupeni, o avan
sare de peste 190 metri li
niari, în luna aprilie a. c.

Pentru realizarea unei producții 
de 1 000 tone pe zi

Colectivul tehnico-ingine- 
resc de la mina Paroșeni, în 
colaborare cu serviciul meto
de din C.C.P., analizează, în 
momentul de față, posibili
tățile de realizare a unei 
producții de cca. 1 000 de tone 
pe zi, cu complexul de sus
ținere mecanizată 2 MKE, în 
abatajul frontal nr. 6159/3,

din stratul 15 Organizarea 
corespunzătoare a locului de 
muncă și experiența cumula
tă pînă în prezent cu o a- 
semenea tehnologie de lucru 
sînt factorii luați în studiu 
pentru atingerea scopului pro
pus Se preconizează ca în 
partea a doua a lunii curente, 
aplicarea organigramei în cau
ză să dea roadele scontate.

dotarea minelor
Unitățile miniere din Valea 

Jiului au primit, în primele 
zile ale lui mai a. c., 10 
transportoare de tip TR-3 și 
10 transportoare TR-2, de la 
G.U.U.M. Satu Mare, iar Ia 
finele lunii aprilie un trans-

a. c.,

<<
*

Plenara 
Comitetului Central 

al Uniunii

portor șerpuitor de 200 de 
metri, de tipul SAMSON, din 
import și o combină de îna
intare PK-7, care au fost re
partizate exploatărilor minie
re Lupeni, respectiv, Paro- 
șeni.

Activitatea fiecărei organizații 
de partid strîns legată 
de nevoile producției

Tineretului
In Capitală s-au desfășurat luni 

lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist cu următoarea ordine 
de zi i Informarea cu privire la 
acțiunile ce vor fi întreprinse 
de Uniunea Tineretului Comu
nist în scopul educării tineretu
lui pentru muncă și al partici
pării sale active la îndeplinirea 
planului de stat din industrie și 
agricultură ; Constituirea în 
cadrul Comitetului Central al ' 
Uniunii Tineretului Comunist 
a consiliilor pentru problemele 
specifice diferitelor categorii de 
tineri și a comisiilor pe dome
nii de activitate<

La lucrări a luat parte to
varășul Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu-

Comunist
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La plenară au participat 
membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, mem
brii Comisiei Centrale de cen
zori, primii secretari ai comi
tetelor județene ale U.T.C., ca
dre de conducere ale publicați
ilor pentru tineret, activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist 
de la comitetele județene, mu
nicipale și orășenești, secre 
tari ai unor comitete și organi
zații ale U.T.C., activiști ai Co
mitetului Central al U.T.C.

In încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarșul Ion Ili
escu.

(Agerpres)

Afirmarea tot mai puternică 
a rolului conducător al parti
dului în toate domeniile de ac
tivitate, înseamnă practic for
mularea clară a țelurilor evo
luției sociale, conturarea sarci
nilor ce se cer îndeplinite, gă
sirea de soluții optime pentru 
fiecare din problemele majore 
ridicate de viață.

Actuala etapă, caracterizată 
printr-o amploare de o deose
bită complexitate, implică o 
înaltă competență și răspunde
re din partea fiecărui organ 
sau organizație de partid, a ca
drelor cu munci de răspunde
re, a tuturor comuniștilor. Con
ducerea cu competență a ac

tivității economice, politice și 
sociale presupune cunoașterea 
temeinică a tot ce a apărut nou 
în domeniul în care activează 
fiecare, necesită sintetizarea a- 
cestor elemente într-o concep
ție unitară, stabilirea de mă
suri concrete în legătură cu 
orice acțiune ce urmează să fie 
întreprinsă.

Realizarea unor asemenea de
ziderate se poate obține numai 
printr-o permanentă îmbunătă
țire a stilului și a metodelor de 
muncă, prin legarea mai strînsă 
a muncii de partid de sarcinile 
concrete, majore" ale unității în 
care activează fiecare organi
zație de partid. In legătură cu

ZILE RECORD^
LA O.S.M. II

Afirmația că de la Hune
doara izvorăște un adevărat 
fluviu de metal nu este o 
simplă metaforă. Numai din 
cuptoarele unei singure oțe- 
lării — O.S.M. II — se re
varsă zilnic 6 800—6 900 tone 
de oțel care, intii, ia dru
mul laminoarelor apoi por
nește spre cele patru colțuri 
ale țării. Comparand această 
cifru <n producția anilor an
teriori constatăm că debitul 
fluviului de metal crește ne
încetat în ciuda faptului că 
agregatele și-au atins de mul
tă vreme parametri proiec
tați, iar numărul și capaci
tatea cuptoarelor au rămas 
aceleași. De pe metrul pa
trat de vatră se obține in a- 
ceste zile, < u 540 kg mai mult 
oțel decit în oricare zi a a- 
nului trecut. Există cuptoare 
care ating indici de 12 tone 
pe metrul patrat de vatră și 
zi calendaristică, realizare 
care le situează la nivelul 
cel mai înalt al tehnicii 
mondiale.

Oțelarii secției a ll-a și-au 
cucerit, astfel, un binemeri
tat prestigiu pe care încear
că să-l consolideze. Cu toate 
că sarcinile de plan sint 
mai mari decit in 1970 cu 
55 000 tone, ei s-au angajat 
să producă suplimentar incâ

19 000 tone. Ultimul bilanț 
arată insă că angajamentul a | 
fost îndeplinit cu 8 zile îna- „
inte de termen. Se poale a- |
firma deci că lunile premer- • 
gătoare sărbătoririi semicen
tenarului au fost cele mai I 
rodnice din întreaga istorie a 
oțelăriei. Explicațiile sint 
multiple. In această perioadă 
a fost generalizată tehnologia 
de utilizare a oxigenului ca 
intensificator al procesului de 
ardere. Dacă în urmă cu 2—3 
ani procedeul se folosea doar 
la citeva cuptoare și în mod 
cu totul sporadic, astăzi el 
se aplică la toate cuploarele, 
reducindu-se durata de ela
borare a șarjei de la 12 ore 
la .9 ore. Timpul cîștigat e- 
chivalează cu mii de tone 
de oțel realizate suplimen
tar.

Acest aliat devotat care 
este oxigenul — ne-a decla
rat Victor Petroescu, secre
tarul comitetului de partid 
pe secție, trebuie folosit cit 
mai judicios, cu maximă e- 
ficiență în scurtarea duratei 
de elaborare. Nu-l posedăm 
in cantități suficiente pentru 
a-l utiliza permanent. De a-

‘ Al. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a 3-a)

aceste aspecte merită să fie 
relevată experiența pozitivă a- 
cumulatâ de către comitetul și 
organizațiile de partid de la 
exploatările miniere Lupeni și 
Petrila. Trăsătura caracteristică 
dominantă pe care birourile co
mitetelor de partid, organiza
țiile de bază subordonate au 
imprimat-o activității de partid 
și economice o constituie creș
terea eficienței în toate com
partimentele de activitate. In 
acest sens, se desfășoară o ac
tivitate intensă, pe planuri mul
tiple, pentru a dezvolta necon
tenit la fiecare salariat, mem
bru ori nemembru de partid, 
inițiativa, spiritul de răspunde
re, dorința mereu nestăvilită de 
a munci azi mai bine decît ieri, 
mîine mai cu spor decît azi. 
Eforturile lor sînt direcționate 
spre obținerea unor ritmuri 
înalte, mereu ascendente pentru 
sporirea productivității muncii, 
spre folosirea cît mai intensi
vă. cu un randament ridicat a
capacităților de producție, a
timpului de 1 ucru și a forței
de muncă.

Fructificînd mai bine expe-
riența, învățînd din lipsuri, 
membrii birourilor comitetelor 
de partid sînt preocupați con
tinuu să-și îmbunătățească le
gătura cu birourile organiza
țiilor de bază, cu masa comu
niștilor. La cea mai mare parte

St. BARBU

(Continuare în pag. a 3-a)
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„De la 
Lupeni 

la Doftana“
Elevii școlii generale nr. 2 

din Lupeni îndrumați de pro
fesorii Ana Colțan și loan Ivă- 
nescu, au pornit într-o ex
cursie omagială la Doftana pen
tru a cinsti memoria eroilor 
comuniști și ai clasei noastre 
muncitoare căzuți în lupta pen
tru dreptate socială și o viață 
mai bună. Excursia poartă su
gestivul titlu „De la Lupeni la 
Doftana și apoi în toată țara' 
subliniind prin acesta caracte
rul educativ și științific al ac
țiunii pe care școlarii lupeneni 
au inițiaț-o.

O poartă 
juită <le 
impozanți, maiestuoși prin tă
cerea cu care își întimpinau 
oaspeții. Un șir de scuturi și 
însemne de luptă ale vitejilor 
străbuni de acum citeva mi
lenii, așezat de o parte și 
de alta a drumului. Și un 
val de oameni care se scurgea 
la nesfîrșit, asemenea unui 
fluviu, oameni 
a

impozantă, stră- 
călăreți la fel de

asemenea
i veniți pentru 

cinsti gloria străbunilor.

COSTIȘII
pentru a trăi și învăța o lec
ție din istoria zbuciumată a 
neamului românesc. Așa 
ne-am făcut intrarea, dumi
nică dimineața, in cetatea de 
la Costești, pe poarta des
chisă cunoașterii faptelor de 
vitejie ale lui 
lingă scuturile

Decebal, pe 
împlîntate în

I MUSTAȚA
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Mesagere ale cînlecului popular — la Costești ’71
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Steagul roșu MARȚI 11 MAI 1071

C Intilnirc, ieri dimineață, pe 
„principala' Petroșaniulu), cu 
jiuliștii Ștoker .Naid’m și Re
mus Popa

— Cum a fost băieți ? Am 
auzit că ați luptat eroic dar 
ați cedat

Unul din cei mai buni ju- 
<aluri din meciul de pe sta
dionul din Ta-ivale — Ștoker 
— începe primul mărturisi-

— Toți băieții au jucat bi
ne. E drepl că ci au dominat 
mai mult, dar noi nc-am apă
rat cu calm și siguranță

— Și oir numai nc-am a- 
părat — completează Naidin. 
Am și atacai destul dc peri
culos, după părerea mea. Ma
rin Peronescu a avut 
o ocazie extraordinară de gol 
și dacă n-o rata de aproape 
noi eram, cu siguranță. în
vingătorii .

— Totuși, n-ați mai putut 
rezista 10 minute ?

— Era minutul 83 atunci 
cind s-a produs faza aceea 
care nu anunța nici un pe
ricol pentru poarta noastră. 
Roșu a făcut o centrare, a lovit 
mingea și Jcrcan. băieții noș
tri nu se așteptau la .isprava" 
lui Frățilă. dar acesta nu l-a 
iertat pe Stan — î fost dc 
părere Naidin.

— Păcat. Nu meritam să 
pierdem — și-a consolidat 
punctul de vedere Ștoker. 
Meciul a fost foarte dinamic, 
foarte viu disputat și, cu toa
te că ci au căutat tot timpul 
golul, nu l-au prea găsit. 
Echipa noastră a jucat bine

______________________

și sint convins că dacă vom 
juca tot așa și in meciurile 
viitoare nu o să Ic dăm emo
ții suporterilor noștri.

Dc pe post dc „neutru11, Re
mus Popa u completat :

— După meci am discutat 
«u Vlad — fostul meu coleg 
la Corvinul Hunedoara. Mi-a 
mărturisit sincer : „Voi n-nți

jucat rău și, dacă ar fi să-ți 
spun părerea mea sinceră, nu 
trebuia să pierdeți. Iar dacă 
ar fi să-ți mărturisesc o altă 
părere sinceră este că sint 
foarte bucuros că v-am în
vins. Știi doar că stăm destul 
dc rău și noi cu punctele în 
clasament Dc fapt, dictonul 
ăsta mai vechi este oricînd 
valabil : .fotbalul se joacă pe 
goluri" Ce puteam să-i 
spun colegului Vlad ? Avea 
perfectă dreptate. Băieții nu 
meritau să piardă. I)ar acea 
fază stupidă i-a privat de un 
punct atit de prețios pe care 
absolut l-ar fi meritat.

— Apoi mai e ceva — ne-a 
mai relatat unu) din cei trei.

Cotormani s-n accidentat și n-a 
mai putut da randamentul 
necesar, iar Ion Constantin a 
refuzat In pauză să intre in 
teren. Pe lingă toate astea, 
noi am jucat și cu oarecare 
teamă, cu teama «Ic a nu primi 
gol, cu teama de adversar. Ne 
trebuie mai mult curaj mai 
multă hot&rirc și atunci nu 
avem docil <lc ciștigat.

Dc bună seamă, cei trei ji
ul iști aveau dreptate. F. C. 
Argeș, avantajat de terenul 
propriu și de galerie, a abor
dat meciul cu mai mult cu
raj, a dominat mai mult, și-a 
croat mai multe ocazii de gol, 
a fost ceva mai bună decît 
partenera sa de întrecere. Ji
ul nu a jucat rău. S-a apărat 
calin și organizat, așa cum 
știe s-o facă în ultima vre
me, a contraatacat destul dc 
periculos, dar... din nou ine
ficacitatea. Cit privește ges
tul lui Ion Constantin de a 
refuza să intre în teren și să 
apere interesele echipei la 
care trăiește, trebuie analizat 
cu luciditate și exigență și 
procedai în consecință. Ar 
mai fi de adăugat — și asta 
nu ea o scuză a eșecului ju- 
li.știlor — că l.i bard i a jucat 
tot timpul sub nivelul capa
cității sale normale de ef >rt 
din cauza unei indispoziții 
medicale, lucru ce a cîntărit 
în balanța comportării pe te
ren a echipei Jiul.

Așa s-a petrecut eșecul Ji
ului pe stadionul din Pitești.

G. DINU

FOTBAL FEMININ

Baschet
divizia B

SIIIAITA> •*

PUROSANI
A

In campionatul județean

Parângul 
Retezatul

Lonea
llafeg 7-2

V

77-53

FOTBAL, DIVIZIA A

Pentru prima oară în ora
șul nostru, înflăcărații ad
miratori ai sportului cu ba
lonul rotund au urmărit în- 
țr-o dispută inedită o întîl- 
nirc între două echipe com
puse din discipolele /Xfrodi- 
tei. Un public surprinzător de 
numeros (peste 2 000 dc spec
tatori) a luat loc în liibunelc 
stadionului „Jiul" pentru a 
vedea la luciu leamurile din 
Arad — Foresta și Tricoul 
Roșu.

Tată deci, că după ce ani 
de-a rîndul am admirat e- 
voluțiile îneîntătoare ale șco
lii arădene (masculin) de fot
bal. am avut prilejul să a- 
plaudăm la scenă deschisă 
jocul interesant al fetelor dc 
pe malul Mureșului. De-a lun
gul celor 80 de minute de

joc, am 
unul mai frumos ca celâlal 
subtile execuții tehnice, 
Irunderi rapide prin 
sau combinații în l 
Surprinzător, în unele 
mente, jocul a devenit . 
bătesc" fără însă a fi 
nalate „incidente".

Tribunele au trăit cu 
lensitate această dispută, 
plaudînd fiecare 
pe gazon, 
victoria a 
Fonesta, cu 
(4—T), cele 
luri (5) fiind semnate de 
îutentică speranță 
Olteanu. A condus autoritar 

> brigadă din Petroșani, ti
vind la centru pe Ion Panait.

văzut multe goluri,

pâ- 
i 1-2-uri 
triunghi, 

mo- 
„băr- 
sem-

reușită de 
Tn cele din urmă, 

revenit echipei 
scorul de 8—1 

mai multe go-

Maria

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
S. C. BACAl- — FARUL 2—1
STEAUA — DINAMO 0—1
C.F.R. TIMIȘOARA — U.T.A 2—0
F. C. ARGEȘ— JIUL 1—0
,.U- CRAIOVA - POLITEHNICA 1—0
PROGRESUL — RAPID 0—1
„U“ CLUJ — C.F.R. CLUJ 1—1
STEAGUL ROȘU - PETROLUL 2—0

ETAPA VIITOARE
Farul — F. C. Argeș; U.T.A. — Dinamo; 
Politehnica — C.F.Ii. Cluj: Steaua — ,,U' 
Craiova; .U* Cluj — S. C. Bacău: Rapid — 
C.F.R. Timișoara: Jiul — Steagul roșu; Pe- 

traiul — Progresul.

1. Dinamo 23 12 6 5 37—18 3(1
2. Rapid 23 10 10 3 25—14 3(1
3. V.T.A. 23 11 4 8 32—25 26
4. Farul 23 10 6 7 33—32 26
5- Steaua 23 9 7 7 30—24 25
6. Petrolul 23 9 7 7 26—25 25
7. „U" Craiova 23 10 5 8 19—18 25
8. Steagul roșu 23 10 5 8 18—18 25
9. Politehnica 23 10 4 9 35—29- 24

10. „U“ Cluj 23 8 6 9 22—22 22
11. F. C. Argeș 23 8 6 9 30—30 22
12. S. C. Bacău 23 9 2 12 28—33 20
13. C.F.R. Cluj 23 7 6 10 27—36 20
14. Jiu) 23 8 3 12 19—26 19
15. Progresul 23 6 5 12 19—28 17
16. C.F.R. Timișoara 23 5 2 16 15—37 12

FOTBAL, DIViZIA C
C. F. R. Caransebeș — Știința 0-1

Studenții pelroșăneni au sus
ținut duminică o importantă în- 
lîinire pentru configurația cla
samentului seriei a V-a a di
viziei C, întîlnind la Caransebeș 
pe C.F.R din localitate — ocu
panta locului III în clasament, 
Ia numai un punct în urma 
Științei, dar principală candi
dată la șefia seriei, grație pro
gramului avantajos de jocuri 
acasă. Meciul se anunța foarte 
dificil pentru echipa din Pe
troșani. Dar, ca majoritatea jo
curilor susținute în deplasare, 
și dc data aceasta studenții s-au 
mobilizat cu toții, reușind un 
rezultat excelent : l—0 pe te
renul ceferiștilor din Caran
sebeș. Victoria se datorează jo
cului mai bun, mai tehnic și 
mai bine organizat pe care l-au 
prestat fotbaliștii din Petroșani 
și pentru care au făcut o e- 
normă risipă de energie — răs
plătită în cele din urmă de cele 
două puncte puse în joc, care 
i-au readus în frutea clasamen
tului. Eroul meciului a fost, fă
ră îndoială, portarul Berindei 
— cel mai bun jucător de pe 
teren — care, prin intervenți
ile lui sigure, spectaculoase, a 
dat încredere colegilor săi din 
apărare, iar aceștia l-au prote
jat foarte bine, în timp ce îna
intașii s-au bătut permanent cu

sobra apărare a gazdelor.
Jocul a fost, in general, fru

mos, fără durități, și a benefi
ciat de arbitrajul competent și 
aulpritar al lui Cornel Nițescu 
din Sibiu. Prima repriză a fost 
echilibrată, gazdele avînd mai 
mult timp, totuși, superiorita
tea, dar fără să-și creeze si
tuații de gol. In acest timp, 
oaspeții au acționat mai mult 
pe contraatac și-au creat o bu
nă situație de gol pe care Io- 
nescu a ratat-o din apropiere.

Partea a doua a meciului a 
fost mai animată. Ceferiștii au 
forțat deschiderea scorului, s-au 
apropiat maj mult de poarta lui 
Berindei, dar acesta a apărat 
tot ce i s-a tras ori a respins 
in extremis mingile înalte. In 
min. 55, Berindei a fost pe 
punctul de a se da bătut, dar 
Varhonic a respins cu capul în 
bară, mingea i-a revenit tot 
lui și a înlăturat pericolul. O 
altă bună ocazie creată de Nova- 
covici a fost ratată de un apă
rător localnic și astfel Știința 
a ieșit cu fața curată din două 
situații critice. Studenții cal
mează jocul, pasează precis, îi 
scot din dispozitiv pe apără
torii adverși și aceștia, cînd 
nu reușesc să înlăture atacu
rile oaspeților prin intervenții 
regulamentare, recurg la fault.

Așa s-a petrecut și în min. 70. 
Dobrescu a executai foarte pu
ternic o lovitură liberă din 
marginea careului, mingea a fost 
respinsă de zidul advers, Iones- 
cu a urmărit atent și a înscris 
pe lîngă portar. Peste 5 minute, 
același Dobrescu a executat o 
altă lovitură liberă, la fel de 
puternică, peste zid, dar porta
rul ceferist a respins cu difi
cultate în corner. încurajați de 
gol, studenții petroșăneni do
mină cu autoritate jocul, Bă- 
lăneanu ratează o bună ocazie 
la o minge centrată de Grizea, 
gazdele forțează în final ega- 
larea, obțin două cornere con
secutive, dar fluierul final con
semnează victoria cu 1—0 a Ști
inței Petroșani. Spectatorii a- 
plaudă victoria oaspeților ca o 
recunoaștere a jocului lor bun, 
în timp ce aceștia își savurează 
victoria.

Pentru jocul bun și pentru 
victoria deosebit dc prețioasă în
registrată pe terenul din Ca
ransebeș merită evidențiată în
treaga echipă Știința, care a 
jucat în următoarea alcătuire : 
Berindei — Botoș, Izvemaru, 
Tudor. Varhonic (Dobrescu min. 
60) — Grizea, Bîlea, Știr — 
Bălăneanu, Ionescu (Rotea min. 
80), Tismănaru.

G. I.

Campionatul județean de fot
bal se apropie de sfîrșit și, cu 
iii finalul este mai aproape, 
fiecare echipă din fruntea cla
samentului sau din subsolul lui 
se străduiește să-și încheie con
turile cît maj avantajos și să 
pășească în vacanță cu frun
tea sus. Duminică cînd s-au 
jucat partidele dintr-o etapă 
care nu putea să schimbe a- 
proape nimic din configurația 
clasamentului, echipele s-au 
angajat să-și clarifice cît dc 
cît situația. In fruntea clasa
mentului lupta nu s-a încheiat 
și se pare că de abia după ul
tima etapă va fi desemnată 
echipa care va susține barajul 
pentru divizia C. Știind acest 
lucru, fotbaliștii de la Parîngul 
Lonea au tranșat în favoarea 
lor și încă la un scor ce nu 
mai necesită comentarii. întîl- 
nirea cu fotbaliștii din Hațeg. 
De la început, lonenîi pun stă- 
pînire pe joc și reușesc să des- 
chidă scorul ca apoi să-l ma
joreze la două goluri, avantaj 
cu care se încheie prima repri
ză In acest interval de timp 
echipa oaspete s-a rezumat 
doar la cîteva încercări de con-

traatac care însă nu au avut 
nici un rezultat. Imediat după 
pauză, loneniî reușesc să înscrie 
al treilea gol dar, se pare 
acest lucru a nemulțumit 
fotbaliștii dp Ja Hațeg care 
vrut să părăsească terenul, 
sfîrșit după numeroase parla- 
mentări jocul este reluat și 
contrar așteptărilor, hațeganii 
reduc din handicap. Gazdele își 
aduc aminte că vizează locul 
prim în acest campionat și 
mai înscriu 4 goluri pe lîngă 
unul care-I primesc de la oas
peți astfel că scorul final este 
de 7—2. Golurile învingătorilor 
au fost marcate dc Rakv (4), 
David (2) și Rabulca.

în ansamblu, partida a fost 
destul dc confuză dar asta s-a 
datorat și jocului slab practi
cat de fotbaliștii '*;n Hafec 
replica dală de ei fiind deslu’ 
dc palidă în Hnda celor două 
goluri marcate Gazdele s-au 
străduit, ce e drept, dar avînd 
în față un adversar foarte co
mod n-au forțat prea mult jo
cul. luînd totuși o ooțiune se
rioasă în privința scorului.

că 
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Nicolae POPA

Meci cu „probleme**
la Aninoasa

Echipa
Grupului școlar

Parcă e un făcut. De cîtva 
timp încoace spectatorii anino- 
seni pleacă mereu nemulțumiți 
de la terenul de fotbal. Și du
minică au plecat nemulțumiți 
deși echipa lor a ciștigat în
tîlnirea. Dar să vedem cum a 
cîștigat-o, cum s-au petrecut 
lucrurile pe teren.

In primele minute de joc a- 
ninosenii creează cîteva acțiuni 
frumoase la poarta adversă și 
în min. 7 Olteanu II deschide 
scorul. Peste numai 3 minute 
Broască înscrie cel de-al doilea 
gol pentru echipa sa. gol care 
produce multe discuții deoarece 
oaspeții reclamă ofsaid. Arbi
trul acordă golul și din nou 
discuții, parlamentari prelungi
te. Jocul continuă totuși, flu
ierul arbitrului fiind tot mai 
des întrebuințat. Cu 4 minute 
înainte de finalul primei re
prize. un jucător de la Aurul 
Certej est» 
ge la 
me‘-i 
cade 
cordă

minier

Petroșani
pe primul loc

deposedat de min- 
marginea careului de 16 
dț? poarta aninoscană și 
Deoarece arbitrul nu a- 
lovitură liberă jucătorul 

Vladimir Toma îl insultă pe 
conducătorul de joc, motiv pen- 
tru care acesta îl invită să pă
răsească terenul. Vinovatul re
fuză să iasă, apoi, la insisten-

țele antrenorului său, iese din 
teren dar reintră imediat. Ar
bitru) de centru Cristian Filip 
nu poate tolera indisciplina, 
așteaptă scurgerea celor 3 mi
nute regulamentare pentru ca 
jucătorul eliminat să părăsească 
terenul după care fluieră sfîr- 
șitul întîlnirii. Formațiile se 
aliniază totuși ia centrul tere
nului. salută publicul și după 
numai 41 de minute dc joc 
efectiv întîlnirea dintre Mine
rul Aninoasa și Aurul Certej 
ia sfîrșit. Desigm- în acest caz 
comisia de disciplină a C.J.E.F.S 
Hunedoara va analiza situația 
petrecută pe terenul din Ani
noasa și va acorda, cum este și 
firesc, victoria echipei locale 
cu scorul de 3—0. Ce am re
marcat : doar marcarea tere
nului cu... praf de ciment și 
praf de cărbune din linsa va
rului.

La juniori : Minerul — Aurul 
Ceriei 3—0 prin prezentarea 
cu întîrzicre a oaspeților.

Etapa viitoare : Minerul — 
Recolta Unirea (etaoă cîștiga- 
tă încă de pe acum de Mine
rul Aninoasa deoarece echipa 
Recolta Unirea s-a retras din 
campionat).

R VALEDI

con- 
Mu- 
Tco- 

s-ui» prezentat 
propriilor

După două înfrîngeri 
secutive suferite la Tg. 
roș, elevii profesorului 
dor Szilagy 
duminică în fața 
suporteri cu dorința de a re
aliza o victorie comodă, care 
să-i reabiliteze, în fața uni
versitarilor craioveni. Grație 
unui joc mai lucid în fina- 
I” ’e reprizei»'' inel precizii 
mai mari in aruncările la coș, 
precum și unei niai hune or
ganizări a defensivei, gazde
le au reușit în cele din urmă 
realizarea obiectivului pro
pus.

Simpla lecturare a scoru
lui lasă impresia unei vic
torii comode, realizate fără 
prea multe emoții. Dar nu a 
fost chiar așa. deși diferen
ța de pv foaia de arbitraj ar 
fi putui fi mai categorică. 
Oaspeții s-au prezentat la 
Petroșani cu numai 7 jucători 
din care unul din titulari 
(Schmidt) a fost nevoie să 
părăsească terenul în minu
tul 12 pentru 5 greșeli perso 
nale In ultimele trei minute 
ale partidei. Constantinescu 
cel mai eficace jucător crato- 
veăn. părăsește și el terenn’ 
lăsîndu-și echipa în patru 
oameni Restul jucătorilor de 
la Universitatea avînd cît? 
4 greșeli personale an renun
țat efectiv la a se apăra pen
tru a nu fi la rîndul lor eli
minați Chiar în aceste con- 
d:tu studenții minieri au 
greșit nepermis de mult ra- 

Au 
existat momente în care de
fensiva tor a fost ca și ine
xistentă permițînd adversa
rilor reducerea handicapului 

Tn primele 15 minute 207- 
delc se distanțează ca scor 
lăsînd impresia obținerii •>- 
nei victorii la o d’forență a- 
preciabliă Abundă însă ero
rile s» T’niversitatea reușește 
1 "n moment dat egalarea 
Numai un efori al colegilor 
lui Ilea asieură un avantaj 
de 6 puncte la nauză. Tn re
priza secundă jocul devine 
mai spectaculos, dar este 
punctat în continuare de nu
meroase greșeli (excelează 
Bochiș). Victoria revine totuși 
pe merit echipei din Petro
șani cu scorul de 77—53

Cele mai multe puncte au 
fost realizate de D. Ilea (181 
— ce) mai bun de pe teren 
Bochiș (14). Ianoșiga (10). res
pectiv Constan tinescu (28). 

"A condus mulțumitor cuplul 
clujean format din Gheorghe 
Gajea și Ștefan Cosma.

• înd uneori copilărește

N LOBONȚ

Minerul Lupeni — 
Steagul roșu Plenița 3-1

Treceau minutele unul după 
altul, se scurgeau leneș, abia 
1>;indu-se, pesie somnolența, cu 
vise dulci, de ora... 6 diminea
ța, în care se zvîrcoleau nepu
tincioși, fotbaliștii celor două 
echipe divizionare.. Trecuse o 
(jumătate de oră și sărăcia de 
faze ale fotbalului adevărat, 
așteptat de atîția spectatori din 
ti ibunelc cochetului stadion al 
Lupeniului. căpăta din ce în ce 
un luciu de neinvidiat. Nu știm 
dacă pentru suporterii echipei 
locale, jocul favoriților lor e- 
ra în măsură să poată fi so
cotit o... -situație' tolerabilă, 
cert c însă faptul că. lipsind 
totalmente atit încurajările cît 
ș apostrofările, am fost puși 
In dilema de a ghici dacă ne 
aflăm în fața... liniștii dinain
tea furtunii sau nevoi ți să con
semnăm un joc de ce» mai pe
riferică factură. Jucătorii gazdă 
(î> știam încă cu veleități la 
șefia clasamentului...), în afara 
lui Precup și Cotroază — ,,ba- 
trînii' încă tineri ai echipei, pe 
a căror stăruință în efort se 
citea vizibil marea dragoste 
pentru fotbal — nu încercau 
de loc să se dăruiască jocului, 
incoerența în acțiuni plutea, 
fără putința de a f» destrămată, 
in liniște pe tot terenul, por
tarul oaspeților, excelent... ga- 
feur, nu invita... pe nimeni la 
insistențe, mișcările pe dreptun
ghiul de gazon păreau filmate 
cu încetinitorul, centrările ex
tremelor localnice mizau nu
mai și numai pe... capetele lui 
Răsădeanu sau Cotroază care,

parcă, nu erau... acasă (deși e- 
rau). Nu, nu-i vorba de un 
meci steril, cum am văzut de 
atîtea ori Și la... ..firme' mai 
mari, e vorba pur și simplu de 
o totală comoditate în mișcări, 
de o ilustrare a... semnării 
unui ac( de prezență, e vorba 
de un început de meci — dc 
fapt o repriză, pentru că golul 
lui Răsădeanu. frumos dar in- 
tîmplător, din min. 39. n-a 
schimbat cu nimic alura jocu
lui — care semăna aidoma u- 
nui final obosit, tîrșiit, cu pi
cioare de plumb...

După gol. deși e adevărat 
că nu așteptam ..minunea" în
viorării, ne gîndcam că totuși 
poale cine Știe cum, jocul va 
deveni mai cursiv, fără frînturi, 
mai Jegat. Zadarnic! Bîlbiielile 
penibile, ratările exasperante, 
incredibile, se înlănțuie, formînd 
un „buchet" insuportabil de 
greu pentru orice gen de spec
tator. Și-a venit pauza...

In min. 56, Ambruș dema
rează singur pe extremă și de la 
35 m pune pe capul lui Răsă
deanu o altă minge fructifica- 
bilă. Gol ; 2—0.

Tn min. 57. deci după cîteva 
zeci de secunde, Moldovan (un 
tinăr căruia probabil nu i-a 
fost încă infiltrată plăcerea 
golului dar care ar putea creș
te tocmai pentru aceea...) refu
ză să creadă că, la Lupeni se 
poate marca numai înlîmplător, 
ia o acțiune pe cont propriu, 
driblează splendid și înscrie cu 
multă facilitate ; 3—0.

De aici încolo, pentru a mări 
numărul paradoxurilor meciului, 
exact cînd ne așteptam con
form unor obișnuințe, la oprirea 
motoarelor, minerii apasă pe 
accelerator cu putere, stăpînesc 
de-a lungul .și de-a latul tere
nul se zbenguiesc printre ju
cătorii oaspeți, iar noi începem 
să notăm... ocazii clare. Și no
tăm. Două, trei, patru ocazii 
mari — de fapt toate au fost 
mari, cît roata morii de vînt — 
după care renunțăm. Ocaziile 
favorabile majorării scorului 
se succed cu o repeziciune de 
tren accelerat, nu-ti vine să 
crezi că cineva poate să le îm
prăștie. totuși, cu atîta senină
tate și... oaspeții reduc din han
dicap (min. 65. autor — Manea), 
mărind amărăciunea...

In concluzie am plecat, de 
pe stadionul din Lypeni, în 
plinătatea sentimentului natu
rii ce exaltă, cu convingerea 
că meciurile pierdute de Mi
nerul Lupeni în deplasare. în 
acest an considerat al relansă
ri- fotbalului hipenean, au o 
explicație a lor aparte, pe care 
degeaba o căutăm în... com
portamentul arbitrilor, în du
ritatea jocului gazdelor dc o- 
riunde...

Arbitrul D. Jiga din Mediaș 
a condus corect. Minerul a ali
niat formația: Purice — Am
bruș. Precup, Burnete, Polgar 
— S/Hagyi, Svedak — Mitu, 
Răsădeanu (Lucuța), Cotroază, 
Moldovan.

V. TEODORESCU

In zilele de 8 și 9 mai a.c., 
terenul de fotbal din incinta 
Grupului, școlar minier Lu
peni a găzduit etapa de zonă 
a campionatului republican 
rezervat școlilor profesionale 
din cadrul Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei. 
Au participat 5 echipe, re- 
prezentînd grupuri școlare Ș> 
școli profesionale din locali
tățile : Zlatna, Gurabarza, 
Cîmpulung Muscel. Motru și 
Petroșani. Cea de-a 6-a echi
pă care urma să fie prezentă 
— echipa Școlii profesionale 
Anina — nu s-a prezentat. 
Terenul de joc excelent, pre
cum și competența arbitra
jelor au contribuit la reușita 
competiției.

Iată rezultatele înregistrate : 
Petroșani — Cîmpulung Mus
cel 3—1; Gurabarza — Zlat
na 5—1 (meciul a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei din Zlatna, deoarece 
formația din Gurabarza a 
prezentat un jucător care nu 
îndeplinea condițiile impuse 
de regulament); Petroșani — 
Motru 3—1; Petroșani — 
Zlatna 3—0; Cîmpulung — 
Gurabarza 3—0.

In urma acestor rezultate, 
clasamentul arată astfel : 1. 
Grupul școlar minier Petro
șani — 6 puncte; 2. Școala 
profesională Zlatna — 4 punc
te; 3. Grupul școlar minier 
Cîmpulung Muscel — 4 punc
te; 4—5. Școala profesională 
Motru și Școala profesională 
Gurabarza — 0 puncte.

Toate aprecierile pentru e- 
chipa Grupului școlar minier 
Petroșani, pregătită de pro
fesorul Neirhor Guido, care 
a ciștigat astfel dreptul de a 
participa la etapa finală pe 
minister ce va avea loc luna 
viitoare la București.

Dc asemenea, merită subli
niate eforturile făcute de con
ducerea Grupului școlar mi
nier Lupeni (director Gh. Fi
lip), care a asigurat toate con
dițiile dc cazare, de masă și 
dc desfășurare a întrecemur 
echipelor participante la com
petiție.

Jiu! a ciștigat in repriza secundă

Staicu BALOl

Două echipe — Jiul Petro
șani și Oltul Sf. Gheorghe — 
învinse ia etapa intermediară 
de miercuri u diviziei li de 
handbal feminin, s-au intilnit 
duminică la Petroșani, pe te
renul școlii sportive din loca
litate. Cu o duminică in urmă, 
pe același dreptunghi de bi
tum, Jiul pierduse cu 13—9 
partida cu Sparta Mediaș, în 
urma unui joc anost, confuz, 
al gazdelor. Era de așteptat ca, 
in partida cu Oltul, handbalis
tele (lin Petroșani să evolueze 
mai bine — chiar dacă veneau 
după un joc greu consemnat 
și pierdut la mijlocul săptă- 
minii trecute la Baia Mare și, 
evident, să obțină victoria. Dar 
comportarea elevelor lui Eugen 
Bartha nu a convins nici de. 
data aceasta, ea situindu-se de- 
parteșde jocurile bune pe care 
ni le ofereau altădată jiulis- 
tele.

In ansamblul său, meciul a 
fost de un nivel tehnic me
diocru, destul de dîrz însă, in 
mare parte echilibrat, oaspetele 
dină o replică puternică jucă
toarelor din Petroșani, trecin- 
du-le prin destule emoții piuă 
spre finalul partidei, cind gaz
dele s-au detașat in învingă
toare.

începutul aparține localnice
lor. O acțiune bine concepută, 
Nicolescu aleargă singură spre 
poarta adversă și. 
un mi 
dar 'nu-și calculează bine 
șii și o nouă ocazie este 
sită. Scorul este
Ghiță în minutul 4 al parti
dei. Egalitatea se produce 
pede, prin Irina Papp, după ce 
tot ea expediase extrem de pu
ternic un balon în bara porții 
gazdelor. O nouă acțiune reu
șită Nicolescu — Maier și ul
tima înscrie, readucind avan
tajul echipei sale. După o altă 
bară a Irinei Papp — care se 
dovedește cea mai periculoasă 
dintre jucătoarele oaspete — 
Nemeș transformă o lovitură de

bară. După 
linul scapă singură Maier, 

pa
lie este iro- 
deschis de

re-

la 7 metri și... Jiul — Oltul 
S—1. O perioadă de relache a 
gazdelor și handbalistele din 
Sf Gheorghe egalează. Jocul 
continuă de la egal la egal, 
fiecare echipă mai înscrie cile 
trei goluri (oaspetele — unul 
din lovitură dc la 7 metri), 
Papp mai expediază de doua 
ori mingea in bară, gazdele 
mai ratează două contraatacuri 
și scor la pauză : 6—6. A fost 
o perioadă de joc dinamic, de 
un perfect echilibru, dar 
re gazdele au irosit m 
căzii bune, pierzind cu 
fă mingea, angajindu-se 
dueluri corp la corp cu 
versarele — mult mai solide 
mai dirze —, șutind prea pu
țin și imprecis la poartă.

I.a reluare, gazdele intră pe 
teren decise să-și adjudece vic
toria. Ele le marchează mai 
strict pe temutele șuteure Papp. 
Szacs și Matyaș, joacă mai pru
dent in apărare, mai atente pe 
contraatac. Ana Maier are o 
revenire remarcabilă și înscrie 
patru goluri consecutive, nău
cind avantaj echipei sale cu 
7—6, 8—6, .9—7, 10—S. Deși joa
că mai bine, gazdele nu dau 
deplină satisfacție, nu-și desfă
șoară acel joc bun. gindil 
ficient. pe care ni-l oferis 
de atitea ori. I.a 10—3 oas 
lele nu cedează lupta. Scăpată 
de. sub supraveghere, lie: 
realizează două goluri con 
live, in timp ce Papp este 
plet anihilată de Maier, 
dele forțează și ele. Fer 
găsește și ea plasa porții ad
verse, iar Nemeș pune capăt 
luptei, transformind o lovitură 
de la 7 metri și stabilind sco
rul final al intilnirii : 12—10 
pentru Jiul.

Totul e bine cind se termină 
cu bine și i-am înțeles, la sfîr
șit ui meciului, nemulțumirea 
antrenorului Eugen liartha, deși 
echipa lui ciștigase. Cișligase 
absolut pe merit, dar foarte 
greu, printr-un joc nu suficient 
de bun și de consistent, 
evoluează foarte adesea i

plasare. Cu totul șters, fără ri
goare și clarviziune, au acțio
nat Ghiță și Ionescu, in timp 
ce tinerele Nicolescu și, mai 
ales, Maier au prestat un joc 
bun. curajos și eficient. Este 
îmbucurătoare creșterea capacită
ții de efort și a calităților teh
nice ale celor două talentate 
jucătoare, dar ca 
ficient sprijinite 
coechipierele lor.

Jucătoarele de
Gheorghe ni s-au
isive, mai bune

bine organizate in apărare, dar 
nu destul de holurile și de a- 
tente in transmiterea balonului. 
Remarci pentru Papp, Hegyeși, 
Daczo și portarita Mezei.

lată și autoarele polurilor: 
.Maier 5, Nemeș 3 (2 din lovi
turi de la 7 metri), Nicolescu 2, 
Ferenczi și Ghiță pentru gazde, 
de Papp 3, Berszan 2, Szakes 2 
(unul din lovitură de la 7 me
tri), Danczo, Matyaș și Hegyeși 
pentru oaspete.

Dumitru GllEONEA

la Oltul 
părut mai 
șuteure,
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T ’ '7 1 25 de ani de la moartea lui
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pftmintul apftral de străbuni, 
in mijlocul unui uriaș val dc 
oameni «arc nu se mai sfir- 
șca Aici, in frumoasa poia- 
n* viril .iu it ft de lespezile de 
l» niidaru și-au dat intilnire, 
după o tradiție deja încctft- 
țenită locului, peste 25 000 de 
tineri \ cniți din aproape ju
mătate din Județele țării, 
dornici de a-și manifesta <lra- 
gostea și venerația fată de 
eroii str&buni.

Intilnirca tineretului cu is
toria, cum este denumită a- 
• castă tradițională manifes
tare de la Costești. petrecută 
in contextul entuziastei ani
versări a creării partidului, a

(istiRnt semnificații mai a- 
dinci, mai pline de conținut.

Ora 10. In amfiteatrul na
tural al poienii și-au ocupat 
locurile mii de spectatori. De 
pe estrada al cărei decor ne 
amintește o veritabilă ceta
te. iau cuvintul Viorel laur, 
prim-sccrctar al Comitetului 
județean Hunedoara al V.T.C., 
și dr. docent Octavian Finea, 
istoric de prestigiu ol țării 
noastre, care vorbesc cu mul
tă înflăcărare despre trecu
tul de luptă al poporului din 
cele mai vechi timpuri. Ur
mează apoi în interpretarea 
unui colectiv de actori al Tea
trului de stat .Valea Jiului" 
o emoționantă evocare istori
că, după care începe festiva

lul soliștilor de muzică popii 
Iară, intitulat ..Voci tinere", 
dotat cu trofeul „Costești*. 
Concursul soliștilor a prile
juit o adevărată paradă a 
portului și muzicii populare 
românești pe care mesagerii 
din 17 județe le-au adus nici, 
In Costești, îmbogățind prin 
frumusețea muzicii și poli
cromia costumelor, imaginea 
generală a tradiționalei săr
bători. In cadrul concursului, 
și de această dată, printre 
mesagerii artei care* au urcat 
pe scenă cu emoție, dar și 
cu speranțe, s-a aflat o tî- 
nftră solistă din Valea Jiului 
— Viorica llrindușnn.

I’e estradă s-au perindat

apoi numeroase' formații ar
tistice de amatori, ansam
bluri de cîntece și dansuri, 
tarafuri si soliști de muzică 
populară, fanfare ale unor 
cluburi, casc de cultură și 
școli din județul Hunedoara. 
I n program reușit de C’ii- 
tece de fanfară a susținut 
formația de acest gen a Gru
pului școlar minier «lin Lii- 
peni.

Intilnirca de la Costești a 
însemnat o adevărată sărbă
toare a tinerelului. O sărbă
toare* a ciuleiului și dansu
lui, a veseliei și entuziasmu
lui tineresc, o manifestare* de* 
vibrant omagiu adus, pe* pă- 
mintul strămoșesc, gloriei c- 
roilor neamului.

Pompillu Constanflncscu

Străjuită de călăreți poarta 
de la Costești a fost deschisă, 
din nou... cunoașterii faptelor 
de vitejie ale lui Decebal...

hpiuitii
La Școala generală nr. 4 

din Petroșani s-an deschis 
ieri două expoziții cu lucrări 
executate de elevi. Prima ex
poziție înfățișează cîteva rea
lizări ale membrilor cercului 
de pictură al școlii iar a do
ua cuprinde lucrări de de
sen și artă plastică aparți- 
nînd elevilor clasei a lV-a
B.

Despre criticul literar l’om- 
piliu Constantincscu — dc la 
a ăi ui moarte se împlinește 
astăzi un sfci l de secol — 
George t-ălinescu afirma, în
că prin 192», următoarele i 
„l’ompiliu Constantinescu, es
te inlr-adcvăr un critic în 
toată puterea cuvîntului. Are 
pentru aceasta constituția 
morală și predispoziția spiri
tuală. K poate singurul cri
tic mai tînăr care nu depă
șește niciodată stricta obiecti
vitate și care recenzează totul 
fără deosebire deși ar putea c- 
vita inimiciția prin tăcere.. 
Dintre criticii noi. văd în Pom- 
piliu Conslantinescu pe sin
gurul în stare să facă o bu
nă istorie literară î 
îl ajută seriozitatea, 
idee dc răspundere și 
dința de a generaliza 
menul literar' Aceste 
vinte desenează exact 
Iul moral exemplar a) 
oului Pompiliu Constanlines- 

acest sacerdot care timp 
două decenii a oficiat, fă
ină și părtinire cultul a- 

valori literare.
întotdeauna tot

într-atîi
aspra 

ten- 
feno- 

cu- 
profi- 
criti-

cu. 
de 
ră
devăratelor 
sancționînd 
ceea ce a violentat legile es
teticului.

Studenl strălucit al lui Mi
hail Dragomirescu, el a în
țeles să se detașeze hotărî! 
dc speculațiile maestrului 
privitoare la ..știința litcratu- 

capodopei ci", 
o scară pro- 
bazată

pe o

rii* și „teoria 
constitiiindii-și 
prie dc valori, 
cultură solidă, 
și niciodată întivruptă 
vațic a fenomenului 
al epocii. Această indepen
dență marcantă față de toți 
cei care erau, ori doreau a 
fi considerați, mentori spiri
tuali a' tinerelor generații, 
i-a atras nenumărate priva
țiuni. care însă nu l-au făcut 
să dea înapoi. A fost toată 
viața profesor dc liceu deși 
pregătirea și activitatea sa îi 
confereau eu prisosință drep
tul dc a ocupa o catedră u- 
niversitară. A scris noaptea 
ori în puținele clipe de ră- 
•_*a' care îi mai rămîneau 
peste zi după îndeplinirea 
epuizantelor sarcini de pro
fesor secundar, punînd în 
fiecare frază o părticică din 
spiritul său raționalist cu încli
nații spre limpezime și exac
titate

Pana sa a lovit fără cruța
re în literatura de nuanță

Pe o 
atentă 
obscr- 
literai

sămănătoristă. în ortodoxis
mul literar impus dc gîndl- 
riști, în exagerările istOris- 
*e ale luj f'rocc. care făceau 
modă în epocă. în ..mistica 
ți deliranta* estetică a aba
telui Bremond.

Obiectiv, cu acel simț al 
măsurii dc care vorbeam mal 
sus. scrie Pompiliu Constan- 
Iinescu despre Liviu Rcbrca- 
nu, Hortensia Papadat — 
Bengcscu. Camil Petrescu, 
Cezar Petrescu. G Călincscu, 
G. Bacovia, Ion Barbu. V 
Voiculescu. Lucian Blaga 
ș.a.m.d. Cronicile sale din
tre care cele mai multe sînt 
risipite în publicațiile vre
mii „Mișcaica literară*. „Sbn- 
rălorul" 
„Kalendc1 
și astăzi 
ț i mea.
eonii de la apariție, configu- 
rînd aventura spirituală a 
unui om pentru care scrisul 
a constituit o necesitate vita
lă iar adevărul și obiectivi
tatea trăsături de structură.

„Viața literară*, 
etc., își păstrează 

nealterată prospe- 
după mai multe dc-

MARII II MAI

10,00—11,00 leleșcoaUL Mate
matică — clasa a VIII-a. 
Corpuri geometrice. Pro
bleme — Literatură ro
mână — clasa a Vlll-a 
— Chipul Vitoriei Li
pan în romanul . Balta
gul" dc Miliall Sadovea- 
nu. Biologie — « lașa a 
IX-a. Biocenoza alpină. 

18,tio Deschiderea emisiunii.
Omagiu lui Mihail Fio 
rea

18.30 Brățara ile nur • Parti
cipă strungari, construc
tori. mecanizatori ți ra- 
«liolchnicieni din jude
țele Sălaj, Sibiu, Sucea
va. Teleorman. Timiș

19,20 I 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru : ..Jocul 

ielelor" dc Camil Pe
trescu. Interpretează co
lectivul artistic al Tea
trului Mic.

22.30 Telejurnalul de noapte 
22,40 Program de varietăți

realizat de Televiziunea 
poloneză

C. p.

Pe urmele materialelor publicate

Mulțumiri pentru ajutorul acordat

ZILE RECORD
la O.S.M. II

-e-a il folosim numai în 
zele-cheie — cum este 
pildă, topirea — unde putem 
reduce cu cîteva zeci de mi
nute perioada de elaborare 
a șarjei

- Am mers și mai departe 
— il completează maistrul 
Tiberiu Siria De curind am 
adoptat măsura sporirii can
tității de oxigen in fazele de 
topire și alinare de la 2 090 
metri cubi Io 4 000 metri cubi. 
Experimentul s-a 
cuptoarele 7 și 8 și 
-uitate remarcabile, 
elaborare a șarjei 
~u circa o oră...

Orqa n izind u-și i re proșa b il
a tiritatea. beneficiind de a- 
iutorul oxigenului, echipa to
citorului șei Marin Găină a 
reușit să elaboreze o șarjă 
in numai 6 ore și 10 minute 
iată de
orogramate
ord
h

f fi
de

făcut la 
a dat re- 

Durata de 
s-a redus

mers foarte ordonat al agre
gatelor. Expresia aceastu este 
deseori intîlnită in limbajul 
oțelarilor, demonstrind că 
mersul uniform constituie 
pentru ei condiția primordia
lă îndeplinirii ritmice a sar
cinilor de plan. Cum poate 
ji realizat ? lată o întrebare 
care a solicitat un mare con
sum de energie pentru a 
primi răspuns. Soluția a fost 
găsită de către maistrul prin
cipal Crăciun Gabor și con
stă în crearea unui decalaj 
intre șarja a cărei respectare 
este urmărită 
diul graficelor 
lucru. Fiecare 
să se incadreze 
rimetrul celor
sint afectate; altfel se produc 
dereglări pe fluxul tehnologic 
care se resimte pînă la gru
pul de laminoare. Nici un o- 
țelar nu dorește insă așa 
ceva, de aceea eforturile tu
turor sint îndreptate spre res
pectarea strictă a graficelor, 
singura soluție care asigură o 
producfic 
stantă

Cea mai
nedoreană
tr-o continuă revoluție tehni
că, beneficiind prompt de 
cuceririle tehnicii mondiale cit 
și de realizările remarcabile 
ale propriului său colectiv 
de specialiști. Dc pe această 
platformă, salturile spectacu
loase pe care producția le în
registrează 
nimeni.
ca cifră
dc oțel pe care și-a propus 
să o atingă in acest an.

prin interme- 
operalive de 
șarjă trebuie 
riguros in pe- 
9 ore care-i

SPECTACOL
DE MUZICA
Orchestra de muzică popu

lară „Doina Banatului* din 
Caransebeș, prezintă mîine. 
în sala Casei dc* cultură din 
Petroșani, la ara 20. spectaco
lul folcloric -La fintina doru
lui". Publicul va reîntâlni

POPULARA
interpreți cunoscuțj ai eînte- 
culuj bănățean printre caic 
se află Achim Nicolae Va
leria Colojoară, Dumitru Che- 
pețan sub conducerea muzi
cală a lui Laci Perescu.

Referindu-se la notele „Frig, 
scaune rupte, gălăgie' și ..Negli
jență și atitudini necorespun- 
zătoare“ apărute în ziarul nos
tru nr. 6667 din 9 aprilie a.c. 
întreprinderea cinematografică 
a județului Hunedoqra-Deva 
ne răspunde următoarele '.

Cu privire la condițiile oferi
te spectatorilor în sala clubului 
sindicatelor din Petrila. vă co
municăm că întreprinderea ci
nematografică este chiriașă a 
clubului plătind o cotă din în
casări pentru încălzire, curățe
nie, reparații mobilier etc. de 
aceea de întreținerea sălii dc

spectacole răspunde clubul sin
dical.

Pentru vînzarea biletelor din 
schemă pe scaune lipsă sau de
teriorate se fac vinovați lu
crătorii cinematografului. In a- 
ecastă privință, cu prilejul ci
nci consfătuiri de producție h 
s-a pus în vedere să nu mai 
vîndă bilele decît pe scaune 
corespunzătoare.

De asemenea, personalul de 
serviciu q primit indicația de 
a supraveghea în mai mare mă
sură ca spectacolul cu filmul 
să se desfășoare în condiții co- 
> espunzătoare.

In urma cercetărilor făcute

s-a constatai că cele semnalate 
dc corspondentul dv. Corne) 
Szakacs, sînt juste. In ziua de 
29 martie în sală nu au fost 
asigurate toate condițiile pen
tru organizarea de spectacole 
în bune condițiuni. S-a făcut 
observație scrisă tovarășilor 
răspunzători dc aceste deficien
țe. pentru preîntîmpinarea lor 
în viitor. în scopul asigurării 
unuj spectacol cu filmul dc ca
litate.

Vă mulțumim pentru ajuto
rul acordat.

Emeric IIOROVITZ 
Directorul I. C. J. H.

IN FILATELIE

.1ARTI H MAI 1971

PROGRAMUL I :
ti,00 De la 6 la 9,30 ; 7,00 

Radiojurnal. Buletin meteo- 
rutier. Sport ; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Atlas cultural. 
Cărți despre România în li
brăriile lumii. Prezintă Teofil 
Bălaj. Muzee europene : Ga
leria Națională din Praga 
și Muzeul de artă medievală 
din Bratislava. însemnări de 
Elen i Piru. Venezuela : co
ordonate culturale. Cartea 
străină : „Love Story" de Erich 
Segal. Prezintă Gco Șerban. 
Drumuri prin memorie. 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Muzică populară ; 10,30 Se- 
lecțiuni din opereta „Noaptea 
de nuntă în Paradis" de 
Schrodei. 1.05 Trei melodii...
trei succese — muzică ușoa
ră; 11,1.) Revista economică:
11.40 Corul Filarmonicii Ol
tenia. dirijor Alexandru Ră
ii; 11.50 Cotele apelor Dună-

nării. 12.00 Cintă Lili Ivano
va; 12.10 Recita) de operă 
M hm! \rnău1u; 12,30 Intîl- 
n re <0 melodia populară și 
interpretul preferat; 13.00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13.27 Rebus me
lodii; 14,00 Compozitorul săp- 
tăminii — Edvard Grieg;
14.40 Cin'ă Georgeta Anghel 
și Sandu Florea; 15.00 Bu
letin de știri: 15.05 Pagini 
din operele; 15.20 Muzică in
strumentală de Tudor Cioi- 
tea; 15,40 l’iese vocale și 
orchestrale dm muzica de 
estradă; 16,00 Radiojurnal 
Buletin meteo-rutier; 16,15 
Cîntecul săptămînii „Aripi 
de zbor tineresc" de Gheor- 
ghe Bazavan, — versuri de 
Mihail Cosma; 16,30 Muzică j 
ușoară de Vasile Veselovski; 
16.50 Publicitate radio; 17,00 
Radio-enciclopedie pentru ti
neret: 17.30 ''onccrt de mu
zică populară Soliști Maria 
Badiu, Elena Roizen și Au
rică Piculeață; 18,00 Orele 
serii: 20,00 Tableta de sea
ră de Dumitru Ghișe; 20,55 
Știința Iu zi: 21,00 Bijuterii 
muzicale Fragmente din o- 
pereta „Paiațe" de Leonca
vallo. 21,30 Revista șlagăre
lor: 22.00 Radiojurnal. Bule
tin meteorologic. Sport; 22.30 
Cavalcada ritmurilor. Din 
cuprins • prime audiții : ze
ce minute cu formația Mon
dial : noutăți discografice cu 
Putty Pravo și Rec Demont : 
un disc pentru dumneavoas
tră : formația Canned Heat : 
microrecital Doina Spătaru: 
nume no in muzica ușoară 
Marc Hamilton ; melodii pe 
16 mm: succese tie muzicii 
ușoare: telex uiuzical Emi 
siune de Ion Bartha și Vla
dimir Mazilii: ‘22,55 Moment 
poetic Florar; 23.00 Caval
cada ritmuriloi - continu
are); 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6.OO Estrada nocturnă 
(Buletine de știri la orele ■ 
2.00: 4.00: 5.00)

O tematică adecvată 
specificului local

TULUI care, după cum se știe, 
cuprinde totalitatea mineralelor 
utile din scoarța terestră. A- 
ceastă grupă poate fj /ilustrată 
prin mărci poștale care indică 
exploatări din diferite țări și 
de diferite ramuri miniere, ca 
minereuri metalifere nemetali
fere. cărbuni, petrol, gaze na
turale etc. Această grupă poa
te să cuprindă și imagini de 
minerale clasificate după crite
rii miniere precum și imagini 
de lucrări geologice în limitele 
in care științele geologice de
servesc mineritul.

EX I’I .O ATA REA M1NELOR 
reprezintă a doua grupă și cu
prinde mărcile care ilustrează 
mijloacele de muncă tipic mi
niere. Există insă diferite feluri

de exploatări miniere ; exploa
tări la zi, exploatări subterane ; 
exploatări prin sondaj, alte fe
luri dc exploatări, iar mai de
parte fiecare fel de exploatare 
poate fi ilustrat prin mărci 
reprezentînd fazele succesive 
ale procesului tehnologic (lu
crări dc explorare, de pregă
tire, de abataj, transport... in
clusiv preparare, respectiv rafi
nare). Aceste lucrări miniere 
sînt executate după cum se 
știe cu ajutorul unor mijloace 
tipice (mașini, instalații etc.) 
care amăsurate condițiilor natu
rale și structurate corespunză
tor cu sarcina de muncă, de
vin caracteristice fiecărui fel 
de exploatare. Spre norocul fi- 
latelistului minier tocmai aces
te mijloace sînt reprezentate 
foarte frumos pe numeroase 
mărci poștale din lume, pcnni- 
tînd ilustrarea unor idei ca „de 
la uneltele de piatră la excava- 
tor'* sau .clasificarea mașinilor 
miniere* etc A treia grupă i- 
lustrează MINERII, particulari
tățile vieții acestora și ale co
laboratorilor lor.

In această grupă pot fi ilus
trate o serie întreagă de idei 
cu ajutorul mărcilor poștale:

1) Minerii de pe toate con
tinentele. oamenii lor de Ști
ință șj cultură de In Agricola 
pînă Ia Zola :

2) Istoricul și tradițiile mine 
ritului de la arheologie și pî
nă In -ercetătorii scoarței lu
nare. de la simbolul mineresc, 
„daltă și ciocan' pînă la ser
barea zilei minerului.

3) Edificii cultural-sociale
le minerilor cum sînt academi
ile de mine, muzeele miniere, 
orașe tipic minerești (de la Ka
towice pînă la Saarbrucken). 
monumente, congrese, mișcarea 
sindicală a minerilor <le pre
tutindeni ctc :
. 4) Minerul cu ajutorul altora 
și ajutoarele minerilor. în ca
re se includ imaginile așa nu
mitului „obicei înrudit1* (de 
exemplu marile hidrocentrale 
construite cu ajutorul mineri
lor. săparea tunelului M >nle 
Bianco ș.a.)

In încheiere, precizăm că în 
regiunile miniere această tema
tică merită atenția filalelisliloi 
deoarece în prezent există în 
lume [ieste două mii de mărci 
eu diferite imagini din minerit 
la care se adaugă numeroase 
ștampile ocazionale iar colec
ționarea acestei tematici este 
suficient de simplă, ușor de 
înțeles chiar de ce) mai tînăr 
elev minier, producînd totoda
tă o destindere instructivă și 
satisfacția celui mai preten
țios colecționar și specialist mi
nier.

Ștefan ȘOftiLO 
hm l’OPOROGU

Pe lingă satisfacția unor mo
mente plăcute și totuși utile, 
pe care o oferă filatelia în ge
neral, o colecție tematică, cu- 
prinzînd mărci poștale cu 
flori sau animale, picturi sau 
sporturi, evenimente istorice 
sau personalități renumite șa., 
presupune aprofundarea conti
nuă a cunoașterii acelui dome
niu și reprezintă astfel o pu
ternică pîri'h;'* >nsti uctiv-eclu- 
cativă.

Interesul stîrnit de exponatul 
intitulat „Mineritul în filatelie" 
ne determină să prezentăm suc
cint structura unei asemenea 
colecții cu tematică» caracteris
tică regiunii noastre.

Prima grupă a tematicii se 
referă la OBIECTUL MINERI

9 ore cite fuseseră 
l'n asemenea re- 

care nu s-a înregistrat 
cind există oțelăria, reflec- 
posibilitățile inepuizabile 
care oțelarii le au încă 
indemină pentru a spori

1 uniformă și con-

care dispune de opt 
gigantice de cite 

fiecare apar deseori

pe 
hi 
producția de metal.

Intr-o secție mare cum este 
O.S.M 11
i uptoare
400 tone
fenomene care împiedică bu
nul mers al activității Se 
produc suprapuneri la eva
cuare, dereglări în procesul 
d' aprovizionare a cuptoare
lor și in asigurarea unei a- 
sistențe tehnice corespunză
toare. Neregulile enumerate 
pot fi evitate numai printr-un

mure u/eldrie hu
se află așadar in-

nu mai miră pe 
Nici chiar fantasti- 
de 2,5 milioane tone

Simion Golgoțiu. zidar șamotor la „Viscoza*
Foto: N. GHEN \

Activitatea fiecărei organizații de partid 
strîns legată de nevoile producției

(Urmare din pag. 1)

dmlre ei. cu toate • ă lucrează 
nemijlocit în producție, s-a sta
tornicit practica de a merge în 
mod Sistematic în organizațiile 
te e-au fost repartizate pen
tru control și îndrumare. Aici 
e» discută cu oamenii, cu ca
drele de 'xmducere ale diver
selor sectoare ori formalii de 
lucru, cu membrii birourilor 
organizațiilor de bază și alți 
comunițti, se sfătuiesc împre
ună asupra celor mai diverse 
probleme pe care le ridică via
ta. activitatea zilnică dedicată 
îndeplinirii planului de produc
ție stabilesc în comun modali
tățile cele mai adecvate pen
tru înfăptuirea hotărîrilor de 
partid si de stat De regulă, 
membrii birourilor sînt atrași 
și participă în mod activ la 
munca de partid, fiecare își 
aduce contribuția pe măsura 
capacității politice și profesio
nale, a experienței dc viață și 
muncă la bunul mers a) tre
burilor în sectoarele unde mun

cesc, la legarea activității po- 
litice-educative de sarcinile e- 
tapei pe care o străbatem. îm
părțirea răspunderilor și a sar
cinilor nu s-a făcut la întâm
plare, ci în funcție de crite
riile arătate mai sus, ca și de 
locul de muncă al fiecărui co
munist. S-a urmărit, pe cil 
este posibil, să fie evitate în
crucișările de sarcini, suprapu
nerile sau paralelismele în ce 
ix ivește răspunderile.

Incetățenirea practicii pentru 
toți membrii biroului de a ține 
legătura permanentă cu birou
rile organizațiilor de bază, de 
a lucra nemijlocit cu ele și a 
le acorda un ajutor concret, 
la fața locului, pentru soluțio
narea diverselor probleme cu 
care se confruntă zilnic, înles
nește efectuarea unei munci 
mai dc calitate, lucru care s-a 
răsfrînt și în activitatea orga
nizațiilor de bază. Ca o con
secință a iduptăr i unu> ase
menea stil dc lucru este și fap
tul că, față de trocului nu prea 
îndepărtat, acum, pe agendele

de lucru ale majorității birou
rilor organizațiilor de bază 
subordonate, ordinea de zi a 
ședințelor și adunărilor dc par
tid este ocupată cu aspecte din
tre cele mai semnificative ale 
activității economice, politice, so
ciale etc. Și, ceea ce este mai 
important, organizațiile de par
tid pun în centrul preocupări
lor lor nu numai acțiunile cu 
caracter politico-educntiv, ei și 
îndrumarea permanentă a ca
drelor de conducere pentru ca 
și acestea st adopte un stil de 
lucru clb jnni suplu, eficient, 
adaptat sa'.-cînilor și cerințelor 
actuale.

Firește preocuparea comitete
lor de ț'artid pentru îmbună
tățirea sj jiului de lucru cu or
ganizațiile subordonate, îndru
marea permanentă a acestora, 
mai a/_*s prin dezvoltarea ca
pacity i fiecărui birou di* orga
nizați de a lucra independent, 
de a nu aștepta mereu indi
cații să facă utare lucru, toate 
accVieo an determinai ca și ic- 
1ivi alea organizațiilor de ba

ză să fie intr-o tot mai strinsă 
corelare cu necesitățile reale 
ale producției, acolo unde ac
tivează fiecare. Urmarea, mai 
toate organizațiile subordonate 
se manifestă ca o adevărată for
ță politică mobilizatoare a co
lectivelor unde activează, in
tervențiile lor sînt mult mai 
prompte, acționind nu atîl pen
tru a constata și combate a- 
numite lipsuri, neajunsuri, eît 
mai ales in vederea prevenirii 
lor, a găsirii soluțiilor cores
punzătoare spre obținerea de 
re/zultate pozitive pe toate tftrî- 
murile.

Rezultatele dobîndite pe pri
mul trimestru al anului în curs 
vin să confirme cele afirmate 
mai sus. Jn cele două exploa
tări miniere, planul a fost în
deplinit și depășit dovedîndu-se 
astfel capacitatea de înrîurire 
a organizațiilor de bază asupra 
hunului mers al producției, de 
mobilizare a tuturor forțelor 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor planului de stat.

I.G.L. Petroșani — 
în sediu nou

întreprinderea de gospodă
rie locativă din Petroșani și-a 
mutat domiciliul într-un se
diu nou pe strada Cuza Vo
dă nr. 23 (în spatele gării). 
Imobilul dc la numărul res
pectiv. ce prezenta un grad 
avansat de uzură, a fost re
parat. i-eamenajat și compar
timentat după toate trebuin

țele unei întreprinderi de 
gospodărie locativă. Acum, 
toate serviciile întreprinderii 
sînt concentrate la un loc, 
au spațiu suficient, dispun 
dc condiții radical îmbună
tățite de muncă. Urmează ca 
rezultatele să fie pe măsura 
condițiilor asigurate.

Depozitul de 
produse petroliere 
VULCAN 
ANUNȚĂ 

consumatorii de butelii de aragaz că, începînd 
cu data de 11 mai 1971, comenzile pentru 
schimbarea la domiciliu a buteliilor de aragaz 
se fac la telefonul 1526, numărul de la STAȚIA 
PECO din Piața Victoriei Petroșani, după ur
mătorul program : 8—15.

REȚINEȚI: 1526.

FILME
l iiTROȘANl—7 Noiembrie : 

Mexic 70 (10—12 mai); Re
publica : Strada lăturalnică 
(10—12 mai) ; l.ONF.A - Mi 
nerul : 24-25 nu se înapoiază 
(10 — 12 mai) ; VULCAN : 
Triplă verificare (10— I? m.u • 
BARBATENI: Studiu des 
pre* femei (ll —12 mai); LU- 
l’ENI Cultural •. Un italian 
în A nu- t? maO.

In următoarele 24 dc ore 
vremea va fi in general fru
moasă și va continua să se 
încălzească. Cerul \a fi va
riabil Unele averse de ploaie 
izolate se vor semnala in zona 
de deal și de munte. Vînlul 
va sufla slab pînă la potri 
vit, temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 1—14 grade 
iar maximele intre 16—26 
izolat mai ridicate

(Agerprrs)
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Lucrările Adunării plenare
a Federației Mondiale a Asociațiilor

pentru Națiunile Unite
L.a 10 mai s-au deschis la 

l uxemburg lucrările celei dc-a 
■.’ •-a Adunări plenare a Federa
lei Mondiale a Asociaților pen- 
Ini Națiunile Unite—F.M.A.N.U, 

care participă delegații ale 
asociaților pentru Națiunile 
Unite din loa'c cele cinci 
continente.

Adunarea plenară marchea
ză și cea de-a 25-a aniversare 
a creării Federației, organizație 
internațională a cărei activita
te este dedicată răspîndirii în 
rîndul opiniei publice interna
ționale a scopurilor și princi
piilor Cartei O.N.U.

Pe ordinea de zi a Adunării 
sînt înscrise probleme privind : 
rolul Națiunilor Unite și al 
F.M.A.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității

ilernaționale, contribuția Fede
rației și a asociațiilor naționale 
afiliate la Anul internațional 
pentru combaterea rasismului 
și discriminării rasiale, lichida
rea colonialismului, mediul de 
viață al omului, al doilea de
ceniu al dezvoltării.

La lucrări participă și o de
legație a Asociației pentru Na
țiunile Unite din România, con
dusă de prof. dr. docent Tra
ian lonașcu, membru corespon
dent al Academiei Republicii 
Socialiste Român'.!, președinte
le asociației.

de ani de la crearea F.M.A.N.U., 
președintele Consiliului dc stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu a adre
sat Federației un mesaj dc sa
lut.

Comunist Român

4-

COMUNICAT

Luptele din

dat 
în

CONAKRY 10 (Agerpres). — 
La Conakry a avut loc sub

Greva de la „Renault" continuă

Manifestări consacrate semicentena 
rului Partidului

ACCRA 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul semicentenarului Par
tidului Comunist Român, sub 
egida Asociației ghaneze pentru 
Națiunile Unite a fost organi
zată in orașul Wineba o scară 
culturală românească. La verni
sajul expozițiilor „Imagini din 
România" și „Vestigii daco-ro- 
mane pe teritoriul României" 
au participat profesori, studenți, 
ziariști, un numeros public.

Expozițiile vor fi deschise 
pînă la 15 mai 1971.

După vernisaj au fost prezen
tate filme documentare româ
nești, care s-au bucurat de o 
caldă primire din partea celor 
prezenți.

patronajul Partidului Democra
tic din Guineea o adunare fes
tivă, consacrată semicentenaru
lui P.C.R.

In fața unui numeros 
blic au rostit cuvintări 
Macca, președintele Adunării 
Naționale din Guineea, și N.l. 
Vancea, ambasadorul României 
la Conakry.

La Adunare au participat 
conducători și activiști ai Par
tidului Democrat. organizații
lor de tineret, femei și sindicalo 
din Conakry. Au fost prezenți. 
de asemenea, ambasadori și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej, a fost des
chisă expoziția de fotografii 
„A 50-a aniversare a P.C.R.".

JJ

(I

William Rogers
in

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
— William Rogers, secretarul 
dc stat al S.U.A., și-a înche
iat turneul in Orientul Apro
piat, înapoindu-se duminică în 
State'e Unite. La sosire, șeful 
diplomației americane a dccia- 
rat ziariștilor în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat- 
„Consider că divergențele din-
tre părți s-au redus într-o oa-
recare măsură''. Secretarul de
stat al S.U.A. a exprimat. de
asemenea, opirlia că vizita lui

Joseph Sisco, secretarul de stat 
adjunct al S.U.A. pentru proble
mele Orientului Apropiat, la 
Cairo unde a avut întrevederi 
cu conducătorul Republicii A- 
rabe Unite, a fost utilă. In în
cheiere. William Rogers a afir
mat că găsește situația din O- 
rientul apropiat ..mai încuraja- 
toare*' decît 0 considera înainte 
de plecarea sa în turneul pe 
care l-a efectuat în această par
te a lumii.

PARIS 10 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Greva cu ocuparea locu
lui de muncă care a început 
vineri în toate uzinele Regiei 
do automobile ..Renault11, conti
nuă după eșecul întrevederii ce 
a avut loc duminică între repre
zentanții direcției și cei ai sin
dicatelor muncitorilor. Mișca-

rea revendicativă a cuprins toa
te cele 6 uzine ale Regiei „Re
nault1-, care folosesc în total 
90 000 de salariați. In cursul 
unui miting desfășurat luni la 
uzina din Boulogne Billancourt 
(cea mai importantă dintre uzi
nele Renault, cu aproximativ 
40 000 de salariați), muncitorii 
au hotărît sâ prelungească gre
va cu încă 24 de ore.

HANOI 10 (Agerpres). — Co
misia pentru anchetarea crime
lor comise de imperialiștii ame
ricani în R.D. Vietnam a 
publicității un comunicat 
care se arată că în luna apri
lie avioane de spionaj ameri- 
ricane au întreprins 3 380 zbo
ruri de recunoaștere deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam. Tot-

odată, avioane de diferite 
puri au aruncat 1 875 de bombe 
și un mare număr de rachete 
asupra unor regiuni populate, 
patru persoane fiind omorîte, 
13 rănite, mai multe locuințe 
și o mare suprafață de cui tur 
agricole distruse.

Care este rolul C.E.P.A.L. in 
contextul nou al mutațiilor 
politice și social-economice 
care au loc în America Lati
nă In ce direcții se impun 
a fi multiplicate eforturile a- 
cestui important organism al 
O.N.U., care, în ultimii ani, 
a elaborat studii și sinteze va
loroase asupra caracteristici
lor generale ale economiilor 
latino-americane ? Acestea au 
fost temele principale dez
bătute la cea de-a 14-a reu
niune a C.E.P.A.L., care a a- 
vut loc la Santiago de Chile, 
între 27 aprilie și 8 mai.

Pozițiile exprimate și do
cumentele adoptate dobîndesc 
o importanță cu atît mai ma
re, cu cît ele apar observa
torilor ca un prolog latino- 
american la cea de-a treia 
conferință U.N.C.T.A.D., con
siderată de pe acum ca un 
eveniment semnificativ în ca
drul celui de-al doilea De
ceniu al dezvoltării, procla
mat de Adunarea Generală a 
O.N.U.

La sesiunea C.E.P.A.L. s-au 
manifestat pe scară amplă 
tendințele inovatoare în po
litica economică a unor țări 
latino-americane. care, în ul
timii ani, conturează o „nouă 
strategie a dezvoltării11.

Dacă în perioada inițială a 
primului Deceniu a) dezvol
tării, sursele progresului eco
nomic erau căutate, deseori, 
mai ales în sfera relațiilor 
comerciale — prin îmbună
tățirea raporturilor de schimb

cu țările industriale avansate 
— astăzi, fără ca acest fac
tor să-și fi pierdut din im
portanță, centrul de greutate 
al preocupărilor legate de li
chidarea fenomenelor subdez
voltării se deplasează, cu rea
lism, spre potențialul intern,

Corespondență

Santiago de Chile
spre realizarea unor schim
bări structurale, a căror ne
cesitate a fost atît de con
vingător expusă și argumen
tată în cuvîntarea rostită la 
reuniunea C.E.P.A.L. de pre
ședintele Republicii Chile, dr. 
Salvador Allende. In modali
tăți variate — aproape toate 
statele reprezentate 
siunea C.E.P.A.L. < 
programele lor de dezvoltare 
economică, bazate cu priori
tate pe explorarea și valori
ficarea cit mai eficientă a 
propriilor resurse naturale și 
umane. A fost din nou ex
primat consensul latino-ame- 
rican realizat la Vina del 
Mar (în cadrul conferinței 
C.E.C.L.A. din 1969), potrivit 
căruia lichidarea decalajului 
dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare 
depinde, în primul rînd. de

' la Se- 
au expus

eforturile proprii ale fiecărei 
națiuni. Consolidarea și dez
voltarea industriilor naționa
le, modernizarea producției 
agrare, înlăturarea dependen
ței tehnologice, diversificarea 
economiei și a comerțului și 
alte schimbări de structură, 
au fost apreciate și la reu
niunea C.E.P.A.L. drept fac
tori hotărî lori și pentru creș
terea competitivității latino- 
americane în cadrul schimbu
rilor internaționale. Schimbă
rile structurale se subliniază 
în rezoluția principală a se
siunii C.E.P.A.L., reprezintă 
factorul prim al dezvoltării. 
„Dezvoltarea nu este posibilă, 
spunea la C.E.P.A.L. secreta
rul general al U.N.C.T.A.D., 
venezuelanul Manuel Perez 
Guerrero, dacă nu se adoptă 
cu hotărîre profunde refor
me structurale interne și da
că nu se schimbă. în multe 
cazuri, mentalitatea celor ca
re dețin poziții conducătoare 
în procesul economic și so
cial".

Realitățile actuale latino- 
americane demonstrează, cii 
repercutări directe și asupra 
activității C.E.P.A.L.. că în 
procesul de reevaluare a stra
tegiei dezvoltării, au fost do- 
bîndite noi poziții și este în 
curs ofensiva împotriva mul- 
.tor factori interni și externi 
care au frînat progresul e- 
conomic și social al națiuni
lor de pe continentul de la 
sud de Rio Grande.

Eugen POP

din țările 
socialiste

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
Volumul mărfurilor transpor
tate de flota maritimă a U- 
niunii Sovietice va crește în 
intervalul 1971 —1975 cu peste 
o treime față de nivelul cin 
cinaluhii precedent a decla
rat Timofei Gujenko, minis
trul flotei maritime, care a 
arătat. în continuare , că a- 
cest spor va fi legat de dez
voltarea rapidă a comerțului 
exterior sovietic.

In cursul anului trecut, na
vele sovietice au transportai 
161 milioane tone de mărfuri. 
Flota sovietică, care ocupă lo 
cui al șaselea în lume în ce 
privește capacitatea dc trans 
port, își va spori în actualul 
cincinal efectivele cu nave 
insumînd un deplasament de 

5 milioane tone.

PEKIN 10 (Agerpres). — 
In ultimii ani în provincia 
Kiangsu din China au fost 
construite 21 de fabrici pen
tru instrumente optice Co
lective’» de muncă ale aces
tor unităti industriale de mi- 

■aoacitate a» realizat din 
p interne o treim» din 
ile unelte si peste 60 la 
in echipamentul speci- 

necesar fabricări' piese- 
pentrn anaratel» optice 
ceste fabrici produc în 

prezent auroape o sută de 
instrumente ontice toate pro
iectate de către colectiv»’» 
de muncă resuective

Vietnam
SAIGON 10 (Agerpres). — 

Luni dimineața, au fost re
luate luptele între unitățile 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu și trupele americano- 
saigoneze pe întreg teritoriul 
Vietnamului de sud, după 
încetarea perioadei de suspen
dare a acțiunilor militare, cu 
prilejul aniversării nașterii 
lui Budha. Agențiile de presă 
relatează că patrioții sud- 
vietnamezi au declanșat pu
ternice atacuri asupra poziții
lor deținute de formațiunile 
de parașutiști americani în 
valea A Shau, provocîndu-le 
pierderi în oameni și mate
rial de război.

© Consulul general al Ro
mâniei în Australia, R I. Bu- 
dura, a oferit în sala Teatru
lui Rotmans din Sydney o 
seară de filme românești In 
alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. consulul general a eviden
țiat realizările obținute de po
porul român în dezvoltarea e- 
conomiei naționale si ridicarea 
nivelului de trai.

Invitații au vizitat, in incinta 
teatrului, expoziția de fotografii 
„Prin România de azi".

participanții la marș au stră
bătut un traseu de 12 km.

® Partidul Comunist din Ja
ponia a cerut guvernului să 
prezinte un raport asupra sta
diului negocierilor japono-aine- 
ricane în problema retrocedării 
Okinawei, anunță agenția Kyo
do. O scrisoare în acest sens 
a fost remisă de deputății co
muniști Zentaro Taniguchi și 
Kyakuro Hayashi președintelui 
Camerei Reprezentanților, Uaka 
Funada.

Un purtător de cuvînt a de
clarat că guvernul va da ex
plicații în legătură cu evolu
ția negocierilor nipono-america- 
ne consacrate retrocedării O- 
kinawei, în cadrul unei sesiuni 
plenare a Camerei Reprezen-

@ In conformitate cu acor
dul realizat, în zilele de 13 și 
14 mai a. c., vor continua la 
Bonn convorbirile în problemele 
relațiilor reciproce dintre Re
publica Socialistă Cehoslovacă 
și Republica Federală a Ger
maniei. relatează agenția C.T.K. 
Din partea Ministerului de Ex
terne cehoslovac, convorbirile 
vor fi purtate de Milan Klusak, 
adjunct al ministrului, în timp 
ce Ministerul de Externe vest- 
german va fi reprezentat dc se
cretarul de stat Paul Frank.

© Senatul american a ho
tărît începerea unor audieri în 
problemele comerțului mondial. 
Vor fi audiate peste 20 de per
soane cu funcții de conducere.

© „Zilele filmului românesc în Finlanda", organizate 
de Ambasada română la Helsinki în colaborare cu socie
tatea cinematografică „Suonii-filmi" și Arhiva de filme din 
Finlanda, s-au încheiat cu prezentarea în orașele Turku și 
Tampere a producțiilor „Serata" și „Castelul condamnaților". 
Peliculele au fost primite cu interes de cei prezenți, prin
tre care se aflau personalități ale vieții cultural-artistice 
finlandeze, membri ai Asociației de prietenie Finlanda— 
România, abonați ai Arhivei de filme.

10 (Agerpres). — 
Constructorii, montorii și 
metalurgișlij de la Combina
tul
au produs primele cantități 
de cocs metalurgic la < 
de-a treia baterie de cocs 
combinatului.

metalurgic „Kremikovți1

cea 
_> a 

Obiectivul a 
fost construit pe baza celor 
mai nj' modele din practica 
mondială. Producția sa anua
lii va fi de 643 000 tone de 
cocs metalurgic.

Prin intrarea in funcțiune 
a noii baterii, producția anu
ală de cocs din Bulgaria va 
ajunge la 1.5 milioane tone, 
cantitate pe deplin suficien
tă pentru a satisface nevoile 
metalurgiei țării.

0 declarație a lui
„Lunohod-1“

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— Intre 7 și 9 mai, Centrul 
de radiocomunicații la mari 
distanțe a luat de trei ori le
gătura cu laboratorul selenar 
autopropulsat „Lunohod-1". 
In aceste zile, a fost studiată 
microstructura suprafeței sa
telitului natural al Pămintu- 
lui in spațiul dintre cratere, 
au fost obținute fotografii 
panoramice prin deplasarea 
lunamobilului pe distanțe 
mici. De asemenea, laborato
rul a realizat analize chimi
ce ale rocilor.

Următoarea legătm 
hiculul lunar va fi 
la 11 mai. După 
știe, „Lunohod-1" a 
barcat pe suprafața Selenei la 
17 noiembrie 1970.

iră cu ve- 
stabilită
cum se 
fost de-

Cu prilejul semicentena- 
Partidului Comunist Ro- 
ambasadorul României în 

a, Grigore Geamănu, a 
rganizat în saloanele ambasa

dei o gală de filme.
Au participat funcționari su

periori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul E- 
ducației Naționale, deputați. oa
meni de cultură si artă, zia
riști.

® Luni, ministrul japonez de 
finanțe, Takeo Fukuda, a de
clarat că yenul nu va fi reeva
luat. Guvernul, a adăugat el, 
nu are nici o intenție de a 
institui un curs flotant al mo
nedei japoneze. Totodată. în ca
pitala niponă se apreciază că 
diversele măsuri monetare lua
te în țările europene nu vor 
avea repercusiuni importante 
asupra Japoniei.

@ In circa 12(1 de orașe din 
A. au avut loc sîmbătă și 
linică „marșuri împotriva 

foamei" la care au participat 
peste 150 000 de persoane. La 
New York, pe un timp ploios,

Criza monetară

© Președintele Consiliului dc 
Miniștri al R. D. Vietnam, Fam 
Van Dong, a primit pe A. L. 
Galston, profesor la Universi
tatea americană Yale, și E. R. 
Signer, profesor la Institutul de 
Tehnologie din Massachusetts, 
care se află într-o vizită în 
Vietnamul de nord, și a avut 
ou ei o convorbire cordială.

© După convorbirile avute 
la Cairo de Joseph Sisco, se
cretarul de stat adjunct ame
rican pentru problemele Orien
tului Apropiat, cu președintele 
Anwar Sadat, purtătorul de cu
vînt al Ministerului de Externe 
al R.A.U., Mohammed Riad, a - 
declarat ziariștilor că există în 
continuare divergențe mari în
tre poziția egipteană și cea is- 
raeliană și că nici o schimbare 
nu a intervenit în evoluția si
tuației din zonă.

0 Un purtător de cuvînt al 
delegației americane care a vi
zitat Cairo a declarat că între
vederile avute de Joseph Sisco, 
secretarul de stat adjunct al 
S.U.A. pentru problemele Orien
tului Apropiat, cu oficialitățile 
Egiptene au fost'„extrem de u- 
tile și au caracter
concret11.

vest-europeană

© Alți 15 deputați suedezi 
au fost aleși în Consiliul Co
mitetului suedez pentru norma
lizarea relațiilor cu R. D. Ger
mană. Printre aceștia se află 
nouă deputați social-democrați 
și cinci membri ai fracțiunilor 

centru.

Willy Brandt
BONN 10. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Duminică noaptea, după 
terminarea ședinței extraordi
nare a Cabinetului federal, ca
re a hotărît instituirea unui 
curs flotant al mărcii vest- 
germane. cancelarul Willy 
Brandt a făcut o declarație la 
posturile de radio și televiziune 
în care a subliniat că „libera
lizarea provizorie a cursului 
mărcii nu are drept scop o 
nouă reevaluare a monedei R. F. 
a Germaniei11. El a declarat că 
„sporirile de prețuri, care au 
luat în R.F.G. caracterul unor 
adevărate inundații nu consti
tuie un bun exemplu pentru ce
lelalte țări din Piața comună11. 
Willy Brandt a arătat că 
Bonnul „nu poate fi făcut răs
punzător de afluxul enorm de 
dolari și roci de creșterile de 
prețuri care sînt mai mari în 
multe alte țări occidentale de
cît în R.F.G. '. In acest context, 
făcînd aluzie la măsurile de 
ordin monetar luate și în alte 
țări membre ule C.E.E., cance
larul a tras concluzia că a- 
ceasta arată că R.F.G nu con
stituie un caz izolat în C.E.E.

& Șeful delegației S.U.A. la tratativele sovieto-ameri- 
cane de la Viena asupra limitării cursei înarmărilor stra
tegice (S.A.L.T.), Gerard Smith, a plecat luni la Washington, 
pentru a prezenta guvernului un raport asupra evoluției 
convorbirilor.

O oficialitate americană a precizat că vizita la Washing
ton a lui Gerard Smith nu trebuie interpretată ca un semn 
că discuțiile ar fi atins un „punct critic". Călătoria a fost 
prevăzută cu mult timp înainte, doar data exactă a ple
cării fiind hotărîtă în ultimul timp.

Șeful delegației americane va lipsi citeva zile din Viena 
și este probabil ca în acest interval să nu aibă loc nici o 
ședință de lucru a S.A.L.T.

★

Corespon- 
Prisăcaru, 
Mlinscai, 

ve-

PR AGA 10 — 
«lentul Agerpres, C 
transmite : In valea 
pe un platou de pe care
dem panorama ineîntătuare a 
Bratislavei, se află în plină 
construcție noul centru de te
leviziune slovac.

Inginerul Pavel Pavoda ne 
informează că lucrările aces
tei importante construcții au 
început cu doi ani în urmă 
Pînă acum trei din cele șap
te studiouri cite va avea cen
trul în faza finală, au fost 
terminate si se folosesc pen
tru transmitere

BERLIN 10 (Agerpres). — 
In 1971. numărul cărților edi
tate de la întemeierea Repu
blicii Democrate Germane va 
atinge 2 miliarde. Anual, edi
turile din R D.G. scot de sub 
tipar 121 milioane exemplare 
ceea ce reprezintă 7 cărți pe 
cap de locuitor. Fiecare al 
patrulea cetățean aJ țării es
te înscris printre cititorii per- 
manenți ai nnnî biblioteci de 
stat.

*•

BRUXELLES 10 (Agerpres).
..Paritatea actuală a fran

cului belgian nu va fi modifi
cată". se arată într-un comuni
cat oficial dat publicității la 
încheierea lucrărilor ședinței 
extraordinare a Consiliului de 
Miniștri al Belgiei, care a avut 
ioc duminică la Bruxelles sub 
președinția primului ministru, 
Gaston Eyskens. Comunicatul a- 
daugă că. în scopul evitării in
convenientelor excesului de do- 
iari pentru situația economică 
și monetară internă, schimbu
rile de devize nu vor mai pu
tea fi făcute decît pe piața li
beră.

★
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

— Statele Unite, care cu o 
săptămină in urmă ignorau în-

că existența unei crize profunde 
a dolarului, au fost surprinse 
de amploarea măsurilor hotă- 
rite sîmbătă și duminică în Eu
ropa occidentală. Reevaluarea 
francului elvețian și a șilingu
lui austriac, precum și stabili
rea unui curs flotant al mărcii 
vest-germane și al florinului 
olandez au provocat o adincă 
nemulțumire în rîndul cercurilor 
oficiale și financiare de peste 
ocean. Deși nici Trezore
ria, nici Casa Albă nu 
au publicat pînă acum vreo 
declarație, se consideră că a- 
ceastă tăcere oficială oglindeș
te o accentuată indispoziție. Se 
reamintește, în acest sens, că 
ministrul finanțelor, John Con- 
naly reafirmase vineri seara 
speranța că va fi posibilă ieși-

rea din această criză fără vreo 
modificare a parităților mone
tare. Cu toate acestea, se apre
ciază că reacția americană nu 
va fi prea virulentă, deoarece 
noi critici nu ar putea decît să 
învenineze și mai mult relațiilo 
S.U.A, cu Europa occidentală. 
Părerea predominantă pare a 
fi că reacția la o criză a cărei 
importanță nu a fost sesizată 
decît începînd de miercurea 
trecută trebuie să fie prudența.

Cele citeva reacții înregistra
te pînă acum vin din partea 
Fondului Monetar Internațional 
care, într-un comunicat publi
cat duminică, critică aspru ho- 
tăririle luate de guvernele vest- 
europene. Comunicatul sublini
ază necesitatea urgentă a întă
ririi sistemului monetar inter-

occidental printr-o mai bună 
coordonare a politicii economi
ce a membrilor săi. Deși nu 
oferă nici o propunere concre
tă, comunicatul reafirmă nece
sitatea respectării acordului dc 
la Bretton Woods.

★

Cursul dolarului a înregistrat 
o serioasă scădere luni diminea
ța. la redeschiderea piețelor de 
devize din R.F.G., închise mier
curea trecută. După hotărîrca 
guvernului vest-german de a 
lăsa ca paritatea marcă-dolar 
să fie stabilită în mod liber 
pe baza cererii și ofertei, cursul 
a oscilat în primele operațiuni 
efectuate la Frankfurt între 
3,515 și 3,535 mărci vest-germa-

ne pentru un dolar, sensibil 
sub cursul mediu oficial de 3,66 
mărci.

Pe piața de devize londoneză, 
marca vest-germană a reclamat 
Ia deschidere o reevaluare de 
peste trei procente față de pa
ritatea sa oficială.

Și florinul olandez — altă 
monedă al cărei curs este flo
tant — a fost cotat luni, la des
chiderea tranzacțiilor la bursa 
din Amsterdam, peste paritatea 
sa oficială.

★

VIENA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, tran
smite : Prin reevaluarea cu 5,05 
la sută a șilingului austriac re
comandată de Banca Națională

și acceptată și de partide
le de opoziție, paritatea dolaru
lui american în comparație 
moneda austriacă scade de la 
25,75 la 24,75 șilingi.

Austria încearcă astfel să pre- 
întimpino repercusiunile crizei 
dolarului pe piața monetară 
occidentală și să stăvilească, 
Pe cit posibil, inflația. Decizia 
guvernului a fost puternic in
fluențată de eventualitatea 
scumpirii importurilor care pro
vin în proporție de 42 la sută 
din Republica Federală a Ger
maniei. Menținerea vechii pa
rități a șilingului ar fi inten
sificat, în opinia oxperților, la 
maximum creșterea prețurilor, 
fenomen ce trezește de Pe a 
cum suficientă îngrijorare in 
Austria.

cu

BELGRAD (Agorpres) 
— Iu cursul acestui an, com
pania iugoslavă de transpor 
turi aeriene „J.A.T" î$j va 
dezvolta într-o măsură con
siderabilă rețeaua liniilor pe 
care efectuează curs» avioa
nele sale Paralel cu sporirea 
numărului curselor si rutelor 
interne, vor fi înființai» «ni 
curse internaționale între ca 
re linii drepte de la Belgrad 
si Zagrpb «nr» Paris Se pre
vede ca volumul global al 
transporturilor companiei 
„J.A.T." din acest an să ajun
gă la l f>50 000 de pasageri și 
10 milioane tone de mărfuri

O

MADRID 10 (Agerpres). — 
Tribunalul ordinii publice
din Madrid, cunoscut pentru 
numeroasele sale sentințe
împotriva oponenților regi
mului din Spania, a 
țat noi condamnări, 
persoane acuzate de a fi di
fuzat manifeste cu caracter 
antiguvernamental în stațiile 
metroului madrilen au fost 
condamnate la închisoare pe 
diferite termene și amenzi 
considerabile.

Sentințe asemănătoare au 
fost pronunțate dc asemenea, 
împotriva a-șase locuitor1, 
basci.

pronun-
Șapte

BUDAPESTA 10 (Agerpres). 
— In ultimii patru ani, pro
ducția industriei de hîrtie a 
Ungariei a crescut cu circa 
42 la sută, iar productivitatea 
muncii a sporit în același sec
tor cu 17 la sută. "Totodată, 
producția industriei poligra
fice, strîns legate de cea a 
hîrtiei, s-a dublat în ultimii 
cinci ani, productivitatea 
muncii sporind în același in
terval cu 35 la sută.

In cursul actualului cinci
nal, pentru dezvoltarea in
dustriei poligrafice și a celei 
producătoare de hîrtie sînt 
prevăzute fonduri insumînd 
aproape 8 miliarde de forinț'.
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