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Se știe că în comerț prezen
tarea mărfii are o mare impor-

Și 

Ș«

Lucian ARDELEANU, 
director al Casei pionierilor 

Petroșani Plătăreanu, G. Vintilă și Gh. 
Crîșmaru. Spectacolul va a- ) 
vea loc în sala mare a Ca 
sei de cultură, vineri 11 i" 
nie, la ora 20.

i internațională de solidaritate și speranțe. 1 Iunie, este 
prezentă în inimi și în natură cu freamăt de mlădițe 
tinere. Intr-o asemenea zi, ca și în fiecare dintre cele
lalte. celebrînd vîrsta de aur, veghind ca ea să aibă 
condiții optime de creștere și învățătură nu facem decît 
să reînnoim în cugetul nostru, în hotărîrea noastră fer
mă, transmisă și învățată din generație în generație, 
aceea de a dărui tot ce avem mai bun în noi — copi- 

i ilor, să le supraveghem și îndrumăm cu chibzuință și de
licatețe pașii pe căile drepte ale muncii, ale respec
tului și dragostei pentru muncă, de a-i forma în spiritul 
înaltelor valori umane ale orinduirii noastre.

Privind în ochii copiilor de astăzi și admirîndu-le evoluția 
intelectuală și etică vedem cu claritate cum in fața noastră crește 
un tineret robust și sănătos, avid de învățătură și înzestrat cu 
calități morale ce fac cinste familiei, educatorilor, societății. Este 
un rod firesc al grijii părintești, continue și cu mereu alte forme, 
pe care o are Partidul Comunist Român pentru copii. In ei ve
dem omul de miine, continuator, in forme superioare, al muncii, 
constructor neobosit al comunismului. Societatea socialistă in
vestește energie și mijloace pentru fiecare copil. E poate cea mai 
importantă investiție națională care pregătește pas cu pas viito
rul comunist al țării noastre.

In Valea Jiului sînt zeci de mii de tinere vlăstare, copii ai 
oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționa
lități, toți bucurîndu-se în egală măsură de copilărie, de condi
țiile dezvoltării lor ncstînjenite, libere, în armonie cu tot ce au 
ei mai bun. Pentru asigurarea unei vîrste de aur, fericită, care 
să cuprindă in egală măsură pe toți, e necesar a se depune efor
turi unanime in vederea întăririi economiei, în vederea dezvol
tării și perfecționării vieții sociale.

Partidul și statul nostru, acordă copilului o ocrotire specială 
Ea se manifestă intr-un mod direct — pentru fiecare în parte — 
sau indirect, pentru toți copiii. Alocația de stat sporită în anii 
precedenți, in anii actualului cincinal prevăzîndu-se iarăși o sub
stanțială majorare, este una din formele cele mai directe care 
demonstrează poziția copilului în socialism, grija permanentă ce 
se manifestă pentru interesele sale. Asistența medico-sanitară 
gratuită pentru mamă și copil, concedii, creșe, cămine și grădi
nițe sînt elocvente mărturii ale atenției pentru tînăra generație. 
In contextul efortului general pentru crearea condițiilor optime

(Continuare în pag. a 3-a)

Pînă la vacanța de vară a 
pionierilor și școlarilor au 
mai rămas puține săptămîni. 
Pedagogilor, vacanța aceasta 
le ridică probleme deosebite, 
ații in privința drămuirii ju
dicioase a timpului rezervat 
acțiunilor,, cit și mai ales in 
privința realizării acestor ac
țiuni din punct de vedere 
instructiv, atractiv și recrea
tiv. Pentru că noi trebuie să 
privim vacanța nu ca un 
spațiu nebulos, ivit între 
două perioade de școală, ci 
ca o binevenită și necesară 
prelungire în forme specifi
ce a procesului instructiv-e- 
ducativ. Dacă în timpul anu
lui elevii învață și sub spai
ma notelor, în vacanță ei în
vață îmbinînd utilul cu plă
cutul spre a realiza ceea ce 
medicii au numit „odihnă 
activă'.

Anul acesta, pentru prima 
dală casele pionierilor din 
Valea Jiului au adoptat un 
nou program de activitate, 
mult mai adecvat, pentru 
perioada vacanței de vară. 
Ele își vor deschide porțile 
încă de la 1 iulie pentru a 
servi drept locuri unde mem
brii cercurilor, toți pionierii 
și școlarii din razele respec
tive de activitate, vor avea 
posibilitatea să practice teni

sul de masă, șahul, diverse 
jocuri distractive și de pers
picacitate, să participe la 
excursii etc. La Casa pionie
rilor din Petroșani ei vor a- 
vea în plus posibilitatea să 
„încalece” mult îndrăgitele 
carturi pe pista de zgură în 
pasionante concursuri ad-hoc, 
să urmărească evoluția lină 
a navomodelelor pe oglinda 
abia încrețită de vînt a la
cului, să participe la dimi
neți de basm și ghicitori Li
terare și multe, multe aitele.

Celor care încă nu sînt 
membri ai cercurilor noastre 
expoziția permanentă de pe 
hol și colțurile expoziționa- 
le din sălile de cercuri le 
vor deschide, probabil, ape
titul de a realiza lucruri a- 
semănătoare. Pentru membrii 
cercului de turism-aplinism, 
dar nu numai pentru ei, am 
rezervat o deosebit de inte
resantă expediție pioniereas
că, denumită simbolic „Pa
jura". Din ziua de 16 iulie 

pînă în 26 iulie pionierii 
școlarii participant la ex-

Floarea inimii,

roșie petunie,

S-a deschis sinceră
dimineții de iunie.

Stindardele albe de ramuri 

Unduiesc foșnitor
lingă geamuri.

E ziua copiilor —
fluviu senin,

De gingășii, de jocuri, 
de-mpliniri care vin. 

E ziua acelor ce-o să poarte

Torța aprinsă de vise,

in care am pus

Tot ce-am avut mai ales
și mai bun - 

Sufletul nostru,
izvor de viață străbun, 

zi-ntii de cireșar,
pe strunele vintului

Cintă copiii
primăvara pamintului !..i

I. PUTNEANU

Ne aflăm în plin sezon al 
produselor vegetale. Măsurile 
luate de conducerea C.L.F. Pe
troșani, concretizate în înche
ierea din timp a contractelor 
cu furnizorii din țară, onora
rea comenzilor unităților în con
diții mai bune și desfacerea pe 
rețea cu mai multă operativi
tate a produselor sezoniere con
firmă atenția acordată aprovi
zionării oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Vizitînd depozi
tele C.L.F. din Petroșani și Lu
peni, precum și o serie de u- 
nități de legume și fructe din 
celelalte centre miniere ale 
municipiului nostru, am putut 
constata că activitatea acesto
ra s-a îmbunătățit mult față 
de anii trecuți. Majoritatea u- 
nităților C.L.F. sînt aprovizio
nate, vînzătorii și conducătorii 
de unități dovedesc mai mult 
simț gospodăresc, se străduiesc 
să satisfacă exigențele cumpă
rătorilor printr-o deservire o- 
perativă și de calitate. .Dar nu 
peste tot situația se prezintă la 
fel. Mai există neajunsuri care 
umbresc numele unor lucrători 
de la C.L.F. și al unităților pe 
care le reprezintă.

Redăm cîteva aspecte de a- 
cest fel, întîlnite în timpul rai- 
dului-anchetă efectuat, în ziua 
de 29 mai a. c.

Aspectul și pre 
zentarea mărfii 

Luni dimineața a părăsit 
pitala, îndreptîndu-se spre Pe
kin, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii ~ 
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, întovărășit 
de soția sa, Elena Ceaușescu, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez și a guvernului Repu
blicii Populare Chineze, va face 
o vizită oficială de prietenie 
în această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu-

Promovarea progresului teh
nic în toate ramurile economi
ce, extinderea măsurilor de- 
organizare științifică a produc
ției șj a muncii, precum și ri
dicarea continuă a calificării 
cadrelor au creat condițiile’ 
necesare pentru creșterea ni
velului calitativ al produselor.

Bazinului carbonifer al Văii 
Jiului — principalul produ
cător al țării de cărbune su
perior — îi revin sarcini de 
mare însemnătate pe linia creș
terii continue a calității pro
duselor, în concordanță cu ce
rințele și exigențele beneficia
rilor precum și cu progresul 
tehnic realizat pe plan mondial. 
Pe această linie s-au axat, în 
ultimul timp, preocupările pre
paratorilor din Valea Jiului, 
stimulați fiind în această acți
une și de prevederile legii nr. 
2 din 1970 privind asigurai ea 
și controlul calității produselor.

Din gama largă a produselor 
carbonifere, a căror formă de
finitivă se conturează în urma 
proceselor de preparare, se 
desprinde în mod special căr
bunele preparat pentru semi- 
cocs, destinat uzinei „Victoria 
Călan, beneficiar ale cărui ce
rințe și exigențe privind calita
tea cărbunelui sînt! generate 
de necesitățile mereu crescîn- 

tanță. Vitrinele și rafturile de 
prezentare trebuie să informe
ze cumpărătorii asupra calită
ții produselor existente. Din
tre unitățile vizitate care s-au 
remarcat printr-o bună apro
vizionare și gospodărire a măr
fii, prin aspectul plăcut și a- 
trăgător al vitrinelor și raflu- 

Servire promptă la magazinul C.L.F. nr. 3 din Petroșani

tiv, 'al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.G. al P.C.R., prim-se- 
oretar al Comitetului municipal- 
București al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Pekin.

de de îmbunătățire a calității 
metalului și de reducere a con
sumurilor specifice de materii 
prime și materiale. Calitatea 
acestui sortiment a fost îmbu
nătățită an de an, obținîndu-se 
rezultate bune atît la preparația 
Petrila, cît și la Coroești. Este 
sugestiv, în această direcție, 
exemplul anilor 1969 și 1970 
cind conținutul de cenușă al 
cărbunelui preparat pentru se- 
micocs a fost redus cu 5,5 la 
sută, respectiv, ț 6,7 la sută față 
de prevederile normelor 
vigoare. Cu toate acestea, ce
rințele siderurgiștilor nu 
fost in totalitate satisfăcute. 
Faptul că, din totalul loturilor 
livrate uzinei „Victoria' Că- 
lan în anul 1970, un număr de 
16,7 la sută au avut conținu
tul de cenușă mai mare de- 
cît prevederile normelor, a pro
dus dificultăți în desfășurarea 
procesului tehnologic de fabri
care a semicocsului și a mă
rit cantitatea de rebuturi. Ți- 
nînd seama de aceasta, colecti
vele de muncitori, maiștri și 
ingineri din activitatea de pre- 

rilor din interior, amintim u- 
nitatea C.L.F. nr. 13 din Lupeni, 
unde gestionara Stana Putz, a- 
jutată de Mariana Chiorean 
și Aurica Sanda, practicante, 
manifestă interes și multă preo
cupare, vorbesc respectuos și 
servesc în condițiuni bune pe 
cumpărători. Pentru a afla pă
rerea cumpărătorilor despre u- 

împreună cu delegația a ple
cat la Pekin și ambasadorul 
R. P. Chineze în România, Cian 
Hai-fun.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Mi
ron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
împreună cu soțiile.

parare a cărbunelui și 
trol tehnic al calității 
lea Jiului și-au pus, 
în centrul preocupărilor pro
blema realizării constanței ca
litative a cărbunelui preparat 
pentru semicocs.

Măsurile preconizate s-au 
axat, în principal, atît pe res
pectarea riguroasă a proceselor 
tehnologice de preparare, -- 
atît la Petrila, cît și la Coro
ești — cît și pe controlul teh
nic de calitate prealabil livrării 
fiecărui lot de cărbune în par
te. Aceste măsuri au creat po
sibilitatea cunoașterii imediate 
a calității sortimentului pro
dus și, deci, a luării în conse
cință și în timp util a măsuri
lor tehnologice corespunzătoa
re, pentru a nu se livra către 
beneficiar, loturi cu calitatea 
depășită.

Urmare a analizelor de laba- 
rator efectuate, a cercetărilor 
întreprinse cît și experienței a- 
cumulate, s-a aplicat, începînd 
cu luna martie a acestui an, 
pentru controlul calității căr
bunelui preparat pentru semi
cocs, metoda determinării e- 
rientative a conținutului de ce
nușă pe baza analizei densime- 

nitatea amintită am z intrebat-o 
pe Aurica Condorovici, gospo
dină, domiciliată în Bărbăteni 
nr. 1/1, dacă găsește produsele 
solicitate și este mulțumită de 
felul cum servesc vânzătoarele ?

— Da, sînt foarte mulțumită. 
Deși locuiesc în Bărbăteni, pre
fer să vin întotdeauna la a- 
ceaslă unitate, unde sînt servită

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.G. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene, Nguyen Dang Hanh, am
basadorul R. D. Vietnam, Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasa
dorul R. P. Mongole în Repu
blica Socialistă România, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
în România, alți membri ai cor
pului diplomatic.

Șl TRANSPORTURI A 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

zate. La discuțiile care au avui 
loc pe marginea rapoartelor 
întocmite în urma analizelor- 
desfășurate în ultimele luni/ 
au participat membrii comisiei" 
și specialiști din cadrul Gensn 
liului Economic și al altor or« 
gane centrale de sinteză, oa-»’ 
meni de știință.

Deputății și invitații au su^ 
bliniat în cuvîntu.] lor rezulta-’ 
tele obținute și au făcut obJ 
servații critice și propuneri. 
In urma dezbaterilor care au 
avut loc. Comisia pentru in-» 
dustrie, construcții și transpor
turi a Marii Adunări Naționale 
a adoptat propuneri menite sâl 
contribuie la îmbunătățirea ac
tivității în domeniile analizate, 
propuneri care urmează să fie 
înaintate Consiliului de Stat.

Din însărcinarea 
de Stat, în cadrul 
țe ale Comisiei pentru indusa 
trie, construcții și transporturi 
a Marii Adunări Naționale, 
care au avut loc recent sub 
conducerea tovarășului Alexan
dru Sencovici, președintele co
misiei, au fost analizate activi
tatea Ministerului Energiei E- 
lectrice și din domeniul poștelor 
și telecomunicațiilor.

La ședințe au participat to
varășii Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, și 
Gheorghe Airinei, șeful Depar
tamentului poștelor și teleco
municațiilor, reprezentanți ai 
conducerii altor organe ale 
administrației de stat, profe
sori universitari, cercetători 
științifici și alți specialiști din 
domeniile de activitate anali- 

curat și politicos cu tot ce 
nevoie. Nu același lucru îl 
spune despre magazinul 
cartierul meu.

La unitatea C.L.F. nr. 25 
Petrila, gestionarul Petru Roi- 
ban, acordă de asemenea, 
atenție aspectului și prezentă
rii mărfii. Iată ce ne declară 
Rozalia Diciuc, gospodină din 
cartierul ,7 Noiembrie" i

— Sînt satisfăcută de felul 
cum este aprovizionat magazi
nul și îmi place cum servesc 
tovarășele vînzătoare pe toți 
cumpărătorii. Eu stau în apro
piere și știu bine ce se întîm- 
plă aici.

Aspecte bune am întîlnit și 
la al le unități unde, preocupa
rea vînzătorilor și a șefilor de 
magazine față de estetica măr
fii, atît în spațiul destinat vîn- 
zării cît și în magazia de de
pozitare. ocupă locul central. 
Printre acestea se numără u- 
nitățile nr. 2 din hale, gestio
nar Petru Diaconu și nr. 3 de 
la -omplexul comercial Aero
port. gestionar Solomon Sicoe.

Dacă la unitățile amintite este 
vădită preocuparea față de a- 
ceste probleme, am întîlnit însă 
și multe unități care nu se pot 
mîndri cu aspectul și prezen
tarea produselor. Enumerăm în 
acest sens unitățile C.L.F. nr. 
4, 20, 28, 40, 41 din Petroșani, 
nr. 8 și 9 din Aninoasa, nr. 
38 Petrila ca și altele din Lo- 

La plecare, membrii delega^ 
țici au fost salutați călduros 
de numeroși cetățeni ai Capi
talei. Ei scandau „P.C.R. —• 
P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.",1 
„Ceaușescu și poporul*. Tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au răspuns 
cordial manifestărilor de dra
goste și stimă, urărilor de drum 
bun adresate de oamenii mun
cii veniți la aeroport, hionieri 
și tineri români, chinezi, co
reeni, vietnamezi și mongoli au. 
oferit flori secretarului general 
al partidului, celorlalți condu-» 
cători de partid și de stat.

nicu Vîlcea — Tr. Severin 
— Timișoara — Arad — De
va — Hunedoara — Sibiu — 
Făgăraș — Brașov — Bucu
rești. pe o durată de 7 zile. 
Costul excursiei este de 392 
lei. Plecarea va avea loc din 
București în data de 5 au
gust, ultima zi de înscriere 
(la comisia de turism din 
municipiu) fiind 31 iulie a.c. 
Deplasarea la București și 
înapoierea în Petroșani vor 
fi asigurate de comisia de 
turism, cei înscriși benefi
ciind de reducerile prevăzu
te pentru transportul pe 
CFR.

Un viitor lac 
de agrement

In această vară — aflăm 
de la consiliul popular muni
cipal — va fi amenajat un 
frumos loc de agrement, pe 
o suprafață de aproximativ 
1 hectar, în apropierea actua
lului lac de la Casa pionie
rilor. Destinat unor categorii 
de oameni din cele mai di
verse vîrste, această nouă ba
ză de agrement va fi dota
tă cu ambarcațiuni cu vele 
și cu motor, biciclete nautice.

,,Nic-Nic“ din nou 
la Petroșani

Teatrul de comedie din Bu
curești revine la Petroșani 
cu piesa de mare succes „Nic- 
Nic" — de Anca Bursan și 
Gh. Panco. Din distribuție fac 
parte actori ce nu mai ne
cesită nici o prezentare î Am- 
za Pellea, Ștefan Tapalagă. 
Sanda Toma, lurie Darie, Val.
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FOTBAL, DIVIZIA A
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Dinamo — Petrolul
C I R. Timișoara — Farul 
C.F.R. Cluj — Rapid

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

2—0

1—0
2—1
1—1
2—2
0—0
3—1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dinamo
Rapid
,li" Craiova 
I'arul 
Petrolul
Steagul roșu 
Politehnic a 
Steaua 
U.T.A.
„U“ Cluj
F. C. Argeș 
S. C. Bacău 
C.F.R. Cluj 
Jiul

13
11
II
10
9

11
11
9

11
8
8

10
8

7
10
6
8
9
5
4
8
4
8
8
3
6

5
4

8

9
12
11

25
25
25

7
5

DIVIZIA C

Pe teren propriu

3
6
3

13 21
12
17

24—31 2(1
13
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Baschet divizia B

B

B

B

VOLEI

Formația 
Liceului Vulcan - 
pentru a doua 
oară consecutiv 

campioană 
județeană

B
B

Navomodelism

După egalul din etapa tre- 
<<).■ obținut la Minerul Motru, 
Mu crul Lupeni a evoluat du- 
m.nică acasă, în compania for
mației Dunărea Calafat. Dar 
elevii lui Tudor Mihalache au 
evoluat în aceeași manieră ca 
ți în meciurile anterioare, nia- 
mfestînd pasivitate în joc, lip
să de voință, imprecizie in șu
turi. E drept că nici oaspeții 
n-nu arătat mare lucru, dar 
minerii jucau în fața proprii
lor suporteri și era de aștep
tat să presteze un joc bun și 
să cîștigc. Carențele ce dăi
nuie de mai mult timp s-au 
făcut din nou simțite, doar 
Precup și Aruncuteanu jucînd 
ev mai mult suflet însă fără 
eficiență.

După un început în care Co- 
troază e pe punctul de a în
scrie. iar Lucuța îl întinde 
serios pe portarul oaspete. în 
minutul 7 oaspeții sînt cei care 
au o bună ocazie de gol. însă 
Intervine în ultimul moment 
Aruncuteanu care degajează

mingea de pe linia porții. In 
minutele 11 și 14, în urma 
unor contraatacuri puternice, 
oaspeții au din nou două oca
zii bune de gol, dar șuturile 
lor (rec pe lingă poarta Iui 
Șarpe. In min. 18, Ceteraș, 
scăpat singur in careu, trage 
imprecis de la numai 9 me- 

iar Moldovan îl imită cu 
minut mai tîrziu. 
și alte ocazii în 
32, 41, 56, dar

joc și nu-și mai 'lasă 
nici să răsufle. Șe 
orice poziție, dar și 
direcție numai pe 

minut

tri, 
un 
au 
26, 
în 
golul să nu se înscrie.

Repriza secundă aparține în 
întregime echipei din Lupeni. 
Oaspeții recurg la cîteva fa
ulturi și trageri de timp, se 
produc vociferări pe teren, se 
■joacă cu nerv și... cu nervi. 
Cei care sînt mai aproape de 
gol sînt jucătorii de la Dună
rea Calafat, dar șutul puternic 
al lui Stoian este blocat cu 
siguranță de portarul Șarpe. 
Din acest minut, localnicii își 
amintesc că pretinseseră cîndva 
șefia seriei, pun complet stă-

Gazdele 
minutele 

41, 56, dar imprecizia 
șut a atacanților face ca

pi ni re pe 
adversarii 
trage din 
în orice 
poartă nu. In ultimul 
de joc, cînd se părea că parti
da se va termina la egalitate, 
Lucuța ixirnește în 
printre apărătorii 
ce și de Teică și 
înscrie din apropiere i 
gol al partidei. Jucătorii 
Lupeni și 
ușurați. In 
învins, dar

Meciul a 
bitrul Ioan 
mulțumit și 
cheiat așa 
portarul Iovan de Ia Dunărea 
Calafat care și-a salvat echipa 
de la o înfrîngere categorică. 
Jucătorii de la Minerul Lupeni 
au folosit următoarea 
ție : Șarpe — Polgar 
Aruncuteanu, Burncte, 
— Precup, Szilagy — 
Cotroază (Faur), Moldovan.

Eugen POPA

driblîhg 
i adverși, tre
ji de portar și 

unicii] 
i din 

spectatorii răsuflă 
sfirșit, gazdele au 
cu cîtă greutate... 

fost condus de ar- 
Vasiu din Sibiu, 

el că jocul s-a in
și felicitîndu-1 pe

forma- 
(Mitu), 

G rcss 
Lucuța,

Petroșani
s-au spulberat

Intîlnirea de fotbal de du
minică. de la Topleț, _dintre e- 
chipele Metalul din localitate 
și Știința Petroșani, a prezen
tat un interes deosebit pentru 
ambele echipe. Gazdele aveau 
nevoie de ambele puncte pen
tru a supraviețui în divizia G, 
îar oaspeții aveau nevoie tot 
de ambele puncte pentru a se 
păstra în lupta pentru ocupa
rea primului loc. In final, însă, 

' localnicilor, 
oferindu-le prilejul să activeze 
ți in campionatul viitor în 
divizia C, în vreme ce Știința 
Petroșani a pierdut orice șan
să de a ocupa primul loc în 
clasament și deci de a mai 
6pera la divizia B. De-a lungul 
celor 90 de minute de joc, s-a 
înscris un singur gol. în minu
tul 68 — golul victoriei meta- 
lurgiștilor din Topleț. La acest 
rezultat o contribuție de seamă 
și-a adus-o și brigada de ar
bitri din Arad, condusă la cen
tru de fostul jucător al Jiului 
Shnion Cazan, care i-a avanta
jat cât a putut de mult pe ju
cătorii localnici.

Intîlnirea s-a desfășurat pe 
vn teren complet desfundat și 
pe o ploaie torențială, care au

victoria a surîs

influențat vizibil controlul ba
lonului, calitatea partidei 
general. In minutul 5, un șut 
puternic al lui Dobrescu este 
apărat cu dificultate de porta
rul advers, apoi este rîndul 
lui Botoș să rateze din apro
piere o ocazie bună din cen
trarea lui Făgaș. Ofensiva este 
în continuare de partea Știin
ței și în minutul 17, Ștefan este 
..cosit" din spate, în careu, dar 
arbitrul Cazan nu vrea să vadă 
infracțiunea, după cum avea 
să procedeze și peste cîteva 
minute cînd același Ștefan este 
trîntit în noroi în apropierea 
porții adverse și nu a acordat 
nimic. Gazdele joacă dur, Mar- 
cu este lovit cu capul în gură 
și făcut K.O., dar din nou ar
bitrul nu vede și jocul se des
fășoară în această atmosferă 
de loc propice unei partide de 
f< *.bal. In repriza secundă, me- 
talurgiștii se apropie mai malt 
de poarta lui Berindei, mai 
ales prin lovituri libere acor
date nejustificat de arbitru. 
La o astfel de fază, In minu
tul 68, lovitura liberă execu
tată din marginea careului este 
trimisă Jn fața porții lui Be
rindei, Tudor respinge la un

adversar și acesta șutează in 
colțul de sus al porții i 1—0 
pentru Metalul. Deciși să re
facă terenul pierdut, studenții 
atacă cu toți jucătorii, un șut 
violent al lui Dobrescu îl lo
vește in cap pe portarul ad
vers și ricoșează în corner, 
Marcu își prelungește prea mult 
un balon și nu poate fructi
fica, Făgaș urmărește o min
ge scăpată de portarul advers 
dar este lovit de către acesta 
In abdomen și arbitrul nu 
găsește altceva de aplicat .de
cât să-i arate cartonașul gal
ben portarului. Peste alte câ
teva minute, Marcu este faul
tat grosolan de portarul din 
Topleț 
scos 
bitrul 
decât...
cuitorul lui Marcu, I 
tează din apropiere 
mare ocazie de gol a Științei 
și meciul este jucat. Practic, 
jucătorii de la Știința Petro
șani sînt scoși din lupta pen
tru titlu, deși de-a lungul ce
lor 28 de etape au luptat cu 
multă dăruire pentru realiza
rea acestui deziderat.

și părăsește terenul, 
pe brațe. iar ar- 

nu acordă altceva 
minge de arbitru. Inlo- 

Faur, râ
ul tima
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Echipa
Grupului școlar 

minier Petroșani
campioană

pe bL M. P. 6
Pe stadionul din Gurabar- 

za a avut loc etapa finală a 
echipelor de fotbal repre- 
zentind școli din cadrul Mi
nisterului minelor, petrolului 
și geologiei. Pretendente la 
primul loc au fost formațiile 
Grupului școlar minier Pe
troșani și Școlii profesionale 
din orașul dr. Petru Groza. 
Echipa din Petroșani, in com
ponența căreia au figurat 
cinci jucători de la Jiul-juui- 
ori, a ciștigat partida cu sco
rul de 1—0, prin golul mar
cat de Donciu in minutul 32. 
Astfel, echipa Grupului șco
lar minier Petroșani a deve
nit campioană pe Ministerul 
minelor, petrolului și geolo
giei, ciștigind dreptul de a 
participa 1a faza interminis- 
tere.

lată componența 
câștigătoare : Constantin 
tuț, Nicolae Magyari, 
xandru Donciu, Dan 3 
Doru Urițescu, Doru 
Alexandru Costin,' 
Miclea, Ioan Filip, 
Costinaș Augustin Barbu.

TENIS DE MASA

B
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In penultima etapă a campionatului județean de tenjs 
de masă, duminică dimineața, în sala T.C.M.M. s-au întâl
nit echipele petroșănene Școala sportivă și Constructorul 
minier. A învins prima echipă cu scorul de 9—4. Meciuri 
bune au oferit Ildiko Gyongyosi — Ion Vărășeț, Ildiko 
Gyongyosi — Iosif Gaiță ți Ionel Tolas — Ion Vărășeț. 
S-au mai evidențiat II ie Roșu și Marcel Oprean de la 
Școala sportivă, Gheorghe Busuioc de la Constructorul mi
nier.

echipei
1 Că- 

Ale- 
Zarif, 

Palițâ, 
.Aurel 
Aurel

S. BALOI

Ultima etapă a campiona
tului diviziei B la baschet, 
ediția 1970—1971, a progra
mat la Petroșani înlîlnirea 
dintre echipele- masculine Ști
ința Petroșani și Voința Za
lău. La capătul celor 40 de 
minute de joc efectiv, pu
ținii amatori de baschet ca
re au urmărit partida, au a- 
plaudat victoria comodă a 
teamului petroșăncăn : 83—59 
(41-23).

înainte ca arbitrii loan Știr
bii și Francisc Toth din Cluj 
să dea semnalul de începe
re a avut loc o mică festi
vitate. Jucătorilor Ianoșiga, 
Boboiceanu și Solomon li 
s-au înmînat fanioane ale 
clubului sub culorile căruia 
evoluau pentru ultima oară 
într-o partidă oficială. Cu

mite greșeli personale pentru 
a nu rămîne în inferioritate 
numerică (au făcut deplasa
rea numai în 6 jucători).

Poate că scorul de 41—23 
nici nu reflectă adevăratul 
raport, de forțe existent pe 
teren în prima repriză. Du
pă pauză jocul se mai echi
librează, fără însă a crea in
certitudini asupra învingăto
rilor. Ianoșiga este mai efica
ce ca oricînd, Bochiș cîșligă 
totul sub panou, dar și Volki 
de la oaspeți, reușește o sui
tă de acțiuni personale fina
lizate spectaculos. Am asis
tat de altfel în această re
priză la un joc foarte curat, 
fără faulturi, fără întreru
peri repetate. Jocul a fost 
cursiv și adeseori punctat cu 
faze aplaudate de spectatori,

Timp de două zile — simbătă 
și duminică — lacul de navo- 
modclism de lingă Casa pio
nierilor din Petroșani a fost 
gazda primitoare a celor 
tineri navomodcliști din Deva, 
Hunedoara, Petroșani, I-Iărțe- 
gani. Ei au venit cu micile lor 
construcții la întrecerea pentru 
titlul dc cel mai bun pionier 
navomodelist pe județ. In fața 

a fost 
trecută prima probă — cea de 
stand — cu navomodclele i ve- 
liere, veliere clasa «M“ 
națională, autopropulsate 
autopropulsate militare, 
glisoare. S-au. remarcat 
niozitatea și puterea de 
că a unor concurenți, care au 
frumoase perspective.

Proba de lansare — sau în 
termeni de specialitate, proba 
de navigație — a fost deose
bit de interesantă, de viu dis
putată. Cei 50 de pionieri-con- 
curențî și-au lansat cu emoție 
modelele. Se bucurau dc fieca
re reușită, regretau profund ra
teurile. Nu simțeau, parcă, nici 
apa rece, nici zgîrcenla soare
lui, nici picăturile de ploaie. 
Fiecare vroia ca modelul lui <=>

a mai

B 
ta

unui juriu competent

inter- 
civile, 
hidro- 
inge- 
mun-

să iasă primul. Proba cca mai 
palpitantă a fost cea a velie- 
relor clasa „Pionier** la care 
un singur model — a lui Fran
cisc Somkereki dc la Casa pio
nierilor Petroșani — a reușit 
să străbată lacul și să intre în 
porțile stabilite.

La concursul „Săgeata argin
tie" — începători — primele 
locuri au fost obținute dc : Ca
tegoria submarine : Mircea Cu- 
tuca, Casa pionierilor Deva. 
Veliere catamaramc: Duță E- 
ncscu, Casa pionierilor Hune
doara. Autopropulsate : Marcel 
Drâgan. Casa pionierilor Deva. 
I^a avansate: Veliere clasa 
.Pionier" : Francisc Somkereki. 
Veliere clasa -M" internațio
nală : Otto Szok, Deva. Auto
propulsate civile : Ovidiu A- 
vrani. Deva. Autopropulsate mi
litare : Ernest Romanciuc, Pe
troșani. Hidroglisoare : Ton Tri- 
fa, Deva.

Școala generală din comuna 
Hărțcgani a prezentat 6 concu
renți — 5 băieți și o fată — 
îndrumați de un profesor de 
matematică, cu modele bine e- 
xecutate.

Nu de mult, orașul Petro
șani a găzduit etapa județea 
nă a campionatului republi
can dc volei rezervată lice
elor. După cum am mai anun
țat, participarea a fost ex
trem de redusă. La fete, s-au 
întrecut patru echipe, intre 
care și aceea a Liceului Pe- 
(rila-Lonca, iar la băieți nu
mai două: Liceul Vulcan — 
Liceul nr. 1 Hunedoara. Re
prezentantele Văii Jiului au 
devenit campioane județene, 
urmînd să participe la etapa 
dc zonă pentru calificarea în 
divizia școlară.

Despre echipa de fete a 
Liceului Petrila-Lonea, pre
gătită de profesoara luliana 
Pop, am scris în repetate 
rînduri. Acum — cîteva cu
vinte despre echipa de bă
ieți a Liceului Vulcan. For
mată cu cinci arri în urmă, 
sub îndrumarea profesorului 
Francisc Czimbalmoș (care nu 
are specialitatea educație fi
zică), echipa s-a impus re
pede, fiind prezentă de cinci 
ori pînă acum la întrecerile 
campionatului județean. In 
1970 și 1971 a ocupat locul I, 
dovedind că este cea mai bu
nă din județ.

La actuala ediție a cam
pionatului republican de vo
lei — faza județeană — lice
enii din Vulcan au evoluat 
în uimătoarea alcătuire : So
rin Gurtavenco, Silviu Isacu, 
Gheorghe Szegedy, Ion Eigel, 
Gheorghe Stănoiu, Eduard 
Schneider. Toate aprecierile 
bunei lor comportări și pro
fesorului F. Czimbalmoș.

a
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Cei mai mici atleți — copii 
și juniori III — din Petroșani, 
Petrila, lscroni, Cimpa și-au 
dat întâlnire duminică diminea
ța la stadionul Jiul din Pe
troșani, la întrecerile fazei mu
nicipale (centrul Petroșani) ale 
campionatului republican al co
piilor. De subliniat eforturile 
organizatorilor — Școala spor
tivă și C. S. Jiul Petroșani —, 
dar și absența nemotivată de 
la întreceri a reprezentanților 
echipelor școlilor generale nr. 2 
Lonea, Bănița și Aninoasa —

ATLETISM

HANDBAL

„U" II I imișoara
Jiul Petroșani 12-10

In ultima etapă a campionatului divizei B de handbal 
feminin, echipa Jiul Petroșani a jucat duminică la Timi
șoara, în compania formației ,U" II. Meciul a fost de e 
bună factură tehnică, echilibrat, și in final s-a terminat cu 
victoria gazdelor cu scorul de 12—10.

RUGBI

alte cuvinte, tinerii ingineri, 
de cinând absolvenți ai 
I.M.P., părăsesc echipa la a- 
firmarea căreia au contribuit 
în ultimii ani, echipă care 
i-a lansat în arena sportului 
de performanță. Și poate toc
mai pentru a „întări** regre
tul despărțirii, cei trei ju-i 
cători, aliniați în primul ,.5*' 
al echipei, au ținut să de-‘ 
monstreze încă o dată 
loarea lor ridicată. Ei sînt1 
aceia care imprimă jocului o 
notă de tehnicitate sporită, 
plimbînd balonul de la un; 

’panou la altul cu o dezin-' 
voltură neobișnuită. Este a-, 
devărat că la reușită au con
tribuit în mare măsură și 
oaspeții care în primele mi
nute au jucat la nivelul unor 
începători (după cinci ininu- 

să însor ie 
In acestei 

se deta
șează pe teren în învingătoare 
incontestabile. Bochiș, Boboi
ceanu și D. Ilea înscriu din 
pozițiile cele mai diverse fă
ră a întîlni o opoziție con
cretă din partea oaspeților, 
preocupați doar de a nu co-

începători (după c 
te nu reușis&ră 
decît 3 puncte), 
condiții, gazdele

va-

faze în care rolul principal 
a revenit jucătorilor Ianoși- 
ga (20 puncte), Bochiș (19), 
D. llca (16), respectiv, Volki 
(23) și Toth (12).

Victoria a revenit pe me
rit echipei din Petroșani ca
re a reușit prin aceasta să 
termine campionatul în pri
ma jumătate a clasamentu
lui. Desigur potențele echi
pei sînt mult mai mari. Ru
larea, în ultima partidă a 
întregului lot, a demonstrat» 
rezerve suficiente pentru ob
ținerea unor rezultate și mai 
bune. Pregătirea temeinică, 
seriozitatea, pot completa în 
mod fericit talentul jucăto
rilor. Ar fi greșit să apre
ciem valoarea echipei din 
Petroșani numai după această 
partidă în care oaspeții, cu 
..pașapoartele** de plecare din 
divizia B în buzunar, nu mai 
emiteau nici un fel de pre
tenții. Dorim însă ca aseme
nea aprecieri 
teamul din 1 
disputele cu ■ 
ternice.

i să însoțească 
localitate și în 
echipe mai pu-
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dovadă a slabei preocupări a 
profesorilor de specialitate și 
a conducerilor școlilor pentru 
mișcarea sportivă.

Iată cîștigptorii probelor de 
concurs : 60 m, băieți născuți în 
1960—1961 : Mircea Risipîtu, 
Școala generală nr. 4 Petro
șani. Fete, 1961—1962: Corne
lia Maican, nr. 4 Petroșani. 
Băieți, 1958—1959: Ion Benco- 
vici, nr. 4 Petroșani. 80 m, bă
ieți, 1956—1957 : Viorel Burlec, 
lscroni. Fete. 1957—1958 : Maria 
Lăzăirescu, nr. 2 Petroșani; 300 
m, băieți, 1956—1957 : ’ Alexan
dru Nicolescu, nr. 4 Petroșani. 
Fete, 1957—1958: Maria Lăză- 
rescu. Fete, 1961—1962 : Emilia 
Fratostițeanu, nr. 5Z Petroșani 
600 ni, băieți 1956—1957 : Ni
coles', u .Alexandru. Lungime, 
băieți. 1956—1957 : Ion Ciotină, 
nr. I Petroșani. Fete, 1957— 
1958 : Elena Lăcătuș, nr. 2 Pe
troșani și Viorica Lupu, nr. 1 
Petrila. Greutate, băieți, 1956— 
1957 : Ion Scafes, nr. 5 Petro
șani. Fete, ----
Gabriș, nr. 4 Petroșani. Băieți, 
1959—1960 : Costică Lăcătuș, nr. 
2 Petroșani.

Mîine dimineață, cu înce]jere 
de la ora 9, se vor desfășura 
întrecerile pe centrul Lupeni, 
găzduite de frumoasa bază spor
tivă a Grupului școlar minier 
din localitate.

marcabile 
înaintași. 
Moroe, și 
combativi

cu o oreză-

discutam cu 
din cei mai

1957—1958 : luliana

Să deprindem elevii cu practicarea sistematică a exercițiilor fizice
Hotărârea Ministerului Invă- 

țămîntului din luna ianuarie 
a. c. privind introducerea în 
mod treptat în învățămîntul 
general și liceal a gimnasticii 
zilnice de dimineață, cu durata 
dc 8—10 minute, a găsit ecou 
și în școlile municipiului nos
tru. Profesorii de educație fi
zică vădesc preocupare și in
teres în această direcție. DaV 
pentru conducerea gimnasticii 
zilnice, trebuie respectați- unele 
indicații legate de modalitatea 
de organizare și desfășurate a 
acestei activități. '

Este cunoscut faptul că gim
nastica zilnică are sarcina de 
a grăbi trecerea organismului 
de la starea de somnolență la 
starea de veghe, de a pregăti 
organismul pentru activitatea 
din 'impui orelor de curs, de 
a contribui la întărirea sănă
tății, la dezvoltarea fizică. E- 
xcrcițiile fizice trebue execu
tate u regularitate pentru a 
intra in obișnuința elevilor, de
venind apoi o necesitate și du
pă plecarea din. școală.

Complexele exerciții fizice 
trebuig gă atragă ți $ antrț-

neze. Ele trebuie efectuate rit
mic, sistematic, metodic, să nu 
îmbrace forme severe, rigide, 
care să provoace reacții ne
gative din partea elevilor neini- 
țiați. Pentru atragerea elevilor, 
trebuie folosite metode de lu
cru care creează atmosferă de 
elan in strînsâ legătură <_u ceea 
ce oferă cadrul natural : aerul, 
soarele și apa.

(Profesorii de educație fizică 
vor organiza, conduce și con
trola efectuarea gimnasticii zil
nice. tabilind cîteva măsuri 
cum ur fij aggarea la loc vi-

zibil a complexului de exerci
ții pe anumite perioade; aten
ționarea elevilor asupra modu
lui de efectuare a exercițiilor 
și a comportării în timpul pro
gramului; împărțirea elevilor pe 
clase dc câte 20—30 elevi, fie
care avînd un responsabil spor
tiv; folosirea integrală a tere
nului din curtea școlii, a bazei 
sportive proprii, oricît de re-, 
dusă ar fi ea.

Trebuie avut în vedere ca 
ritmul exercițiilor să fie mode- 
1'ull c&d sg ajtjnge la eres-

teica formei exercițiului se poa
te insista asupra preciziei lui 
în execuție. La început se vor 
alege exerciții mai ușoare, care 
nu cer o concentrare deosebită 
și nici eforturi prea mari. Com
plexele de exerciții să fie com
pletate cu jocuri de mișcare, 
ștafete
nizare și desfășurare nu 
sbtă 
speciale prealabile.

simple, a căror orga- 
nece- 

mull timp ori pregătiri

Dramatică a fost această 
dispută în care și-au dat în
tîlnire două din cele mai re
dutabile echipe provinciale. 
Condițiile de disputare au 
dat jocului o notă demnă de 
scenariul unui film, în genul 
acelei reușite ecranizări „Via
ța sportivă*.

.Am recurs la această scur
tă introducere „cinema.togra- 
fică“ pentru a încerca să su
gerez cititorilor modul de 
desfășurare a unei jartide 
disputate pe o ploaie toren
țială, pe un teren ce semă
na mai degrabă 
rie.

înainte de joc 
Fălcușanu, unul
in formă jocători ai echipei 
gazdă. In puține cuvinte își 
exprima dorința de victorie 
fără insă a uita să întrevadă 
dificultatea obținerii aces
teia: „Terenul greu ii aju-a 
pe constănțeni, îmi spunea 
Fălcușanu. Ei practică un joc 
închis, bazat in ofensivă doar 
prin țîșnirile de fulger aie 
lui Caragea".

I’e teren, aceste temeri au 
fost pe deplin confirmate 
Oaspeții, cu o echipă „masi- 
vă*‘ și la propriu și la fi
gurat, au închis jocul, trirni- 
țînd balonul în tușă de ci
le ori aveau prilejul. Aproa
pe nimic nu au încercat pe 
linia de treișfcrturi, nici o 
acțiune a liniei de înaintare. 
Numai Caragea, dotat cu o 
viteză de sprinter, părea mai 
amenințător. Priza slabă la 
balon in condițiile de teren 
mai sus amintite nu a per
mis nici acestui jucător va
lorificarea calităților sale. 
In această situație, gazdele 
au jucat exact cum era indi
cat : presing permanent a6if- 
pra fiecărui jucător advers, 
insistență a pachetului de 
înaintași, joc simplu, fără 
combinații inutile în linia de 
apărare. Poate că tocmai da
torită respectării acestora, 
(indicate cu fermitate de an
trenorul Rădulescu), victoria 
nu a putut scăpa studenților.

Gazdele se instalează in 
terenul advers din primele 
minute reușind să controleze 
jocul datorită evoluției re-

a pachetului dt 
Dinu, Ortelecan, 

ceilalți sînt foarte 
reușind să domine 

cu autoritate compartiment';:
similar al oaspeților. Major, 
tatea grămezilor se câștigă 
de către petroșăneni. lacob 
și Bărgăunaș valorifică ba 
Ioanele lansînd echipa în ac
țiuni ce pun în pericol de 
fiecare dată tabăra vizitatoa
re. In urma unei asemenea 
acțiuni, în min. 14, balonul 
ajunge la Fălcușanu, cîteva 
driblinguri cu piciorul, « 
ultimă fentă în fața excelen
tului 
este 
3—0.
5—0.
din puținele 
sferturi ale 
este stopată 
Din poziție favorabilă. Zam 
firescu trimite balonul prin
tre buturi și scorul se mo
difică 5—3.

Terenul devine din ce in 
ce mai greu, iar încleștarea 
de forțe pe teren mai aprigă 
Totuși pînă în final scori:1 
nu mai, poate fi modificat 
Constănțenii se apără eroic, 
joacă distructiv, sînt ajutați 
de șansă (în min. 62 cînd 
Fălcușanu este la un pas de 
terenul de țintă advers) și 
de deciziile complet eronate 
ale cavalerului fluierului. 
Ștefan Cristea (din Bucu
rești).

Jocul a plăcut totuși da Vi 
rită dîrzeniei. dumirii celor 
treizeci și patru de jucători 
întrebuințați, din rîndul că 
rora s-au detașat comooneni'1 
pachetului de înaintași dc h' 
Știința, Marineșcu. Răreăunas 
și Roșea, respectiv Zamf- 
rescu și Caragea de la Farul 

învingătorii au folosit i 
mătorul lot de jucători 
Dinu. Ortelecan, Slăncules 
(min. 60, Dijmărescu) — Mo
roe, Ionescu (min. 75, Talpă). 
Moromete, Lomotă, 
lacob. Băi-găunaș, 
Roșea, Domnișan, 
— Marinescu.

Zamfiresci 
finalizată 
lacob transformă 
Peste

■u și acțiunea 
spectaculos .

’ Și :
11 minute, una 
acțiuni pe trei- 
echipei Farul 
neregulamentar.

Prof. Dorel VLADISLAV,
ineședtuțeje C.M:E.1'.S. Petroșani

Florin
Rădulescu.
Fălcușanu

LOBON|
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ZIUA COPILULUI
(Vr

ea-

Cîteva concluzii

A- 
și 

nr. 10 din

unitate comercială 
•nia trebuie să

nea. Vulcan și Lupeni. care nu 
satisfac cerințele cumpărători
lor.

Găsesc gospodinele produse sezoniere ?

de seară

Așa arătau rafturile unității C.L.F. nr. 10 din

MARI
căpșuni etc.), 

se impune un
Deschiderea emisiunii. 
Revista literară TV.
De ziua voastră, copii ! 
Publicitate.

Hr dezvoltare si formare n copilului frebuie privite, apreciate ți 
realizările din Valea Jiului. Gratuitatea invățăminlultii și a ma- 
nnalelm școlare se încadrează in aceeași atitudine nouă pentru 
copii, un sistem de invățâniinț modern, diferențiat și eficace — 
rare situează România intre țările cele mai înaintate in acest 
ions . scoli noi și primitoare, oferă copiilor posibilități, fără 
precedent in istoria țârii noastre, de Afirmare și de realizare a 
jclor mai cutezătoare visuri. Tabere dc odihnă in timpul xacnn- 
,(clor. o multitudine dc formule rare să le incite talentul și apti
tudinile — completează vasta gamă a preocupărilor permanente 
fi susținute pentru copii.

Sărbătoarea internațională a copilului arc adinei rădăcini 
de solidaritate și prietenie. Tinerele noastre vlăstare sint eres, 
«iile și educate in spiritul respectului și al stimei pentru valorile 
spirituale și materiale ale poporului nostru și ale întregii uma
nități.

Sărbătorită, la noi, prin faptele și bucuriile fiecărei zile de 
muncă, dc construcție socialistă, virsta de aur — copilăria — ne 
urmărește cu ochi scrutători ți lacomi de a cunoaște, ad 
personificare a optimismului și fericirii, a zilei de 
vnîine.

„Sfîntul Așteaptă— 
angajat la I.6.L.

Lupeni"
Relatam în ziarul nostim din 

aprilie a.c. tărăgănarea mul
tă vreme a unei lucrări de re
parații la imobilul cetățeanului 
Augustin Zborovschi din Lu
peni, de către sectorul I.G.L. 
din localitate. De la conduce
rea I.G.L. Petroșani s-a primit 
la redacție următorul răspuns i 

.S-au verificat la fața locului 
vele sesizate de locatar și, în ur
ma masurilor luate, lucrările 
eu fost terminate. Menționăm 
că lucrările de reparații pe 
utiada Mureșului, conform lis
le) nominale aprobate de Con
siliul popular a] orașului Lu- 
penr, au fost planificate pe 
trimestrele 1 șl 11 ale anului 
In curs. Avînd în vedere vr- 
pența lucrărilor la imobilul lo
cuit dc iov. Augustin Zborov- 
ech), acestea au fost terminate 

^•n cursul lunii aprilie".

O

„0 frecție"
.Ca urmare a articolului 

freețic, apărut in „Steagul ro
ții' nr. 6667 din 9 aprilie 1971, 
ccrcctînd cele semnalate s-a 
constatat că lucrurile s-au pe-» 
trecut în schimbul condus de 
tovarășa Maria Șirian, are de 
•apt a recunoscut că nu a avut 
o comportare corespunzătoare. 
Pentru neîndeplinlrea cores
punzătoare a sarcinilor de ser
viciu, cei 4 cooperatori au fost 
sancționați cu o penalizare de

^212 Trepte buclucașe

-k

Angajările se fac temporar

treptelor 
dinspre

care 
Piața 
Con- 

unifi- 
multă VI ND casă cu mobilă (dor

mitor, bucătărie) Aurel Vlaicu 
21, Petroșani.

Pierdut carnet studențesc 
pe numele Furcă Silviu. II 
declar nul.

DE 
MINA,

(Urmare din pag. 1)

Maistru miner

electrician

H.C.M. nr. 914/1968. 
ținerii concursului la biroul personal

orele 7—15 dc Ia biroul personal al 
telefon automat 204.

Pot participa Ia concurs și angajați ai altor unități care îndeplinesc condițiile cerute de 
reglementările în vigoare.
Condițiile de salarizare sint cele prevăzute de către 
Actele pentru concurs se vor depune pină In ziua 

exploatării.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între 

exploatării cu sediul în Petroșani, str. Cărbunelui nr. 2,

publecitafe
V1ND casă cu mobilier, ocu- 

pabilă imediat, str, G. Coș- 
buc 28, Pelroșani

Construirea 
jac legătura 
Victoriei către strada 
structorul și Spitalul 
cat a jost primită ou 
satisfacție de pietonii care 
circulă pe aici. In schimb, 
faptul că, după construire, 
aceste trepte au jost uitate 
de gospodari nu mai produce 
incintare. In prezent starea 
lor este foarte rea, fiind se
rios deteriorate, ceea ce pro
voacă greutăți bolnavilor ca
re circulă pe aici către și 
de la spital. Să nu cunoască 
oare gospodarii orașului sta
rea in care se află acest 
punct de circulație ? Dacă da,

angajează urgent
• Muncitori pensionari pentru continua 

rea zidului de sprijin 
al pîrîului jigoreasa 
Varnița.

de pe malul drept 
în zona depozitului Maistru transport

Maistru

Informații suplimentare se pot obține 
zilnic, între orele 7-15, de la sediul Bazei 
de aprovizionare și transport din Petro 
șani, str. Mihai Viteazul nr. 3

Concursul se va ține în ziua de 7 iu 
nie a.c., ora 9, la sediul exploatării.
către

|a salariu pe luna aprilie

Răspunsul conducerii coope
rativei meșteșugărești .Deser
virea' Lupeni poartă semnătu
ra tovarășilor Iosif Ncgoțiu — 
președinte, și Margareta Câta — 
responsabil sesizări.

„Drumurile 
apartamentul 
tizat au prea 

halte

spre 
repar- 
multe

Articolul cu titlul 
sus a apărut in ziarul nostru 
nr. 6667. din 9 aprilie a.c., și 
trata un caz de ușurință exce
sivă în repartizarea locuințelor 
de către funcționari ai Consi
liului popular orășenesc Vul
can. Tn răspunsul primit la re
dacție se spune, printre alte 
amănunte nesemnificative i

„Analizînd conținutul artico
lului, Consiliul popular al ora
șului Vulcan vă face cunoscut 
că cele semnalate sint adevă
rate... ceea ce constituie în pri
mul rînd greșeala Consiliului 
popular orășenesc Vulcan și în 
al doilea rînd a comisiei de 
propuneri din cadrul E.M. Vul
can. Ținînd cont că astfel de 
greșeli nu s-au mai produs In 
cadrul resortului respectiv, s-a 
atras atenția funcționarilor în 
cauză ca pe viitor să se țină 
seama, în toate cazurile, de 
prevederile legii 10/1968 și in
strucțiunilor de aplicare a a- 
pesteia evitînd astfel eventua
lele greșeli'.

de ce nu iau măsurile care 
se impun ?

Asemănător se pune pro
blema și pentru pasarela 
C.F.R. care duce de la Piața 
Victoriei spre gara orașului. 
O seamă de scindări din po
dind... joacă, intre capetele 
scindurilor există găuri așa 
de mari incit trecătorul poa
te să-și strecoare și luxc- 
ze piciorul intre ele, să-și 
spintece pantofii în cuiele ie
șite afară. Secția L4 din ga
ra Petroșani, care răspunde 
de întreținerea acestei pasa
rele, ar trebui să manifeste 
mai multă grijă pentru în
treținerea ei 1

ST. PU1U

Cum se respectă 
Igiena ți curățe
nia ?

In orice 
ordinea și curați 
»tca în atenția salariațiloi. Alt
fel nici nu se poate concepe o 
servire civilizată. Unele unități 
sînt încă deficitare în privința 
curățeniei și a igienei, l-a u- 
nitatea nr. 12 din Lupeni, ges
tionar llie Preoteasa, magazia 
dc marfă este foarte murdară. 
Dc mult ea nu a mai fost spă
lată. Rafturile goale au un as
pect neîngrijit, sînt pline de 
praf și resturi de legume, 
celași lucru l-am observat 
la unitatea C.L.F.
Vulcan,- gestionar Nicolae Mi- 

trache. In magazie domnește 
dezordinea, ambalajele sînt a- 
runcate la voia întîmplării. Nici 
aici nu s-a spălat dc anul 
trecut.

La unitatea C.L.F. nr. 36 din 
Aninoasa, gestionar Dumitru 
Răducanu. canalizarea instala
ției sanitare este defectă de 
cîteva luni. Cu toate acestea 
nu s-au luat măsurile necesare 
pentru remedierea defecțiunii. 
Absența curățeniei s-a consta
tat și la alte unități de legu
me și fructe din celelalte loca
lități unde produse ca marme
lada, prune uscate și ardei mu
rați sînt expuse libere la dis
creția prafului.

Cărbunele pentru semicocs
trice în clorură de zinc. Aceas
tă măsură în comparație 
metoda clasică de determinare 
a conținutului de cenușă prin 
ardere, scurtează timpul de 
execuție a analizei și de cu
noaștere a rezultatului cu cea. 
6 ore. Se realizează, în acest 
fel, atît menținerea constanței 
calitative a cărbunelui livrat — 
deziderat pregnant al benefi
ciarului — cît și o utilizare 
rațională a parcului de vagoa
ne.

Rezultatele obținute sînt 
comparabile și suficiente sco
pului propus. Astfel, dacă în 
luna martie, luna în care s-au 
aplicat aceste măsuri, numărul 
loturilor de cărbune preparat 
pentru semicocs, livrate de la 
preparațiile Petrila și Coroeșli. 
cu conținut de cenușă peste 
prevederile normelor, a fost de 
2,2, respectiv 1,2% din totalul 
cărbunelui expediat uzinei „Vic

Unde sînt produ 
sele de seră ?
In ziua cînd nm întreprins 

raidul-nnchclă toate unitățile 
C.KF. ofereau spre vînzare cu 
miri variațiuni aceleași produ
se i ceapă, gulii, varză timpu
rie, ridichi, cartofi sortați, pru
nc uscate, nuci, otiă, conserve 
și nelipsitele sticle cu oțet. Ln 
nici o unitate nu am văzut pro
duse de seră — roșii, castra
veți, ardei. Verificînd notele de 
comandă, am constatat că nu 
s-an onorat toate solicitările u- 
nitaților, lată, de exemplu, la 
unitatea C.L.F. nr. 10 — Vulcan 
nu s-au onorat salata, cartofii, 
castraveții, mărarul ș. a. Din 
200 kg roșii comandate s-au 
primit numai 20. La unitatea 
nr 12 Lupeni nu s-au adus 
cartofi, ardei, cireșe, căpșuni. 
Nici unitățile nr 1 și nr. 3 din 
Petroșani nu au primit roșii 
castraveți. usturoi, căpșuni etc

— De cînd nu ați primit a

ceste produse, l-am întrebat pe 
gestionarul Solomon Sicoe ?

— De mult timp ! Vă 
pot dovedi cu acte. Chiar acum 
am fost la depozit și e gol.

Am discutat și cu Dumitru 
Sanda, șeful depozitului C.L.F. 
nr. 2 Lupeni. De la dînsul am 
aflat că tot ceea ce s-a primit 
a fost desfăcut pe rețea. Marfa 
nu trebuie să stea în depozit. 
Cumpărătorii pretind ca produ
sele C.L.F. să fie proaspete, la 
fel de bune ca cele de pc 
piață. Și în depozitul de la 
Petroșani spațiul era liber. Aș
teptau șj aici sosirea mașinilor 
de la furnizori. Pe la ora 9 au 
sosit două mașini cu varză ca- 

toria* Căian, în schimb în 
cursul lunii aprilie și in prima 
jumătate a lunii mai aces
tea au fost reduse în între
gime. Conținutul de cenușă 
mediu pe lunile martie și a- 
prilie a fost, de asemenea, re
dus simțitor, ajungîndu-se la 
8,3% ia preparația Petrila și 
la 7,6"'0 la preparația Coroeșli, 
realizări superioare rezultatelor 
anilor preccdenți. Un rol im
portant revine in viitor în a- 
ceastă direcție organelor de 
control tehnic al calității pro
duselor de la unitățile Centra
lei cărbunelui Petroșani, care 
au sarcina verificării calitative, 
a producției livrate, pentru a-Și 
perfecționa in continuare me
todele de lucru, a-și spori exi
gența șj a colabora nemijlocit 
cu factorii de răspundere ai 
procesului de producție, pen
tru a se lua In timp util mă
surile necesare de respectare 
a calității cărbunelui.

Prcparațiilor le revin, de a

rc a și fost distribuită pc re
țea. Desigur unele greutăți sînt 
create de furnizorii din țară 
rare nu se încadrează în gra
ficul dc livrări, dar, acest lu
cru nu absolvă totuși dc răs
pundere conducerea C.L.F.,
rc este datoare să Insiste ți 
sâ manifeste o mai mare preo
cupare.

In primul rînd trebuie acor
dată o mai mare atenție păs
trării și prezentării produselor 
agro-alimentare, menținerii cu
rățeniei și igienei, precum și 
deservirii civilizate a cetățeni
lor. Serviciul dc aprovizionare 
din cadrul C.L.F. Petroșani' tre
buie să se ocupe apoi, cu un 
mai Susținut interes dc onora
rea tuturor comenzilor în can
titățile și sortimentele stabilite, 
pentru a asigura astfel întreaga 
rețea de unități cu produsele 
vegetale solicitate de consuma
tori (roșii, castraveți, 

timpurii, cireșe, 
In acest sens, 
contact direct și permanent cu 
toți furnizorii cu care s-au con
tractat produsele sezoniere.

Pentru creșterea gradului de 
deservire se cerc din partea 
vînzătorilor și a șefilor de uni
tăți mai multă atenție și simț 
gospodăresc față de marfă și 
mai multă solicitudine față de 
cumpărători. Numai așa vom 
putea spune că nc-am achitat 
de obligațiile ce ne revin ca 
slujitori ai comerțului socialist, 
fiind pătrunși de ideea ca re
lația vînzător-cumpărător nu 
poate sta decît pe coordonatele 
unei deserviri civilizate.

semenea. sarcini in acest do
meniu în special pe linia ridi
cării nivelului de cunoștințe și 
de calificare a cadrelor, in di
recția extinderii măsurilor de 
organizare științifică, a produc
ției și a muncii, a perfecțio
nării procedeelor de preparare

In concordanță cu cerințele 
legii privind asigurarea și con
trolul calității produselor. Cen
trala cărbunelui are datoria de 
a aduce |a același numitor din 
punct de vedere calitativ ce
rințele beneficiarului cu posi
bilitățile tehnice de producere 
a sortimentelor de cărbune, 
prin propunerile de modificare 
a actelor normative depășite.

Rezultatele bune obținute tn 
domeniul calității cărbunelui 
destinat fabricării semicocsului 
constituie un stimulent pentru 
preparatori de a continua ac
țiunea de îmbunătățire a cali
tății produselor la toate sorti
mentele și In toate fazele pro
cesului tehnologic.

Anticipație 
la vacantă f

(Urmare din pag. I) 

cu trenul, 
pe cres- 

înzăpe- 
falnici 

„Șeful" 
reputatul

pediție VQr parcurge un tra
seu sinuos, greu dar plin de 
inedit, de la Petroșani spre 
Sebeș-Olt, pe la cabana 
Suru, lacul Avrig, vîrfurile 
Negoiu, Moldoveanu, Urlca, 
Brătilci etc. De la Zărnești 
drumul înapoi spre Petroșani 
va fi efectuat 
Restul „per pedes' 
tele ici, colo încă 
zite ale celor mai 
munți românești, 
expediției va Ti 
alpinist Silviu Vladislav, de 
fapt conducătorul cercului 
de turism-alpinism al Casei 
pionierilor din Petroșani. 
Vor mai fi, evident, nume
roase alte excursii, multe or
ganizate la sugestia dorito
rilor. Mai amintim aici nu
mai taberele în corturi fie la 
Poiana Muierii, care se vor 
organiza pe tot parcursul va
canței. O serie va dura 12 
zile și va cuprinde 30 de 
pionieri și școlari. Partici
pants 'a aceste tabere vor 
face zilnic excursii pe mun
ții din împrejurimi, vor co
lecționa fragmente de roci, 
plante pentru ierbar, insecte 
pentru insectar, vor petrece 
clipe plăcute în jurul focu
rilor de tabără, se vor bu
cura din plin de acrul încăr
cat de ozon al pădurilor, de 
soarele torid care le va bron
za trupurile. Prima serie în
cepe la 1 iulie, și cei care 
doresc să participe au posi
bilitatea să se înscrie încă 
de pe acum, în zilele de luni, 
miercuri și vineri între orele 
9—11 și 15—17, la Casa pio
nierilor din Petroșani unde 
pot primi și relații supli
mentare.

încheiem aici această su
mară anticipație a vacanței 
de vară, așa cum poate fi 
ea petrecută la Casa pionie
rilor din Petroșani, cu con
vingerea că cei cărora Ii se 
adresează activitățile vor veni 
In număr mare să le frec- 
ven teze.

MARȚI 1 IUNIE
PROGRAMUL I i 7,00 Ra

diojurnal; 9,30 Atlas cultural; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică populară; 10,45 Se- 
lecțiuni din opereta -Fata 
munților" de Fraser Simson- 
Tate; 11,05 In parc — mu
zică ușoară; 11,15 Revista e- 
conomică; 11,40 Cîntece pen
tru pace; 12,00 Cîntă Ilona 
Moțica; 12,10 Recital de ope
ră Luciano Pavarotti; 12,30 
Inlilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13,15 Avanpre
mieră cotidiana; 13,27 Cînte- 
cul e pretutindeni; 14,00 Com
pozitorul săptămînii; 14.30 
Doine și jocuri populare;

Controlul metanului 
se poate face atit cu 
ajutorul lămpii de si
guranță cu benzina, 
cit $i cu detectoare 
de metan. înainte de 
intrarea în mină ve- 
ificati lampa de sigu- 
anțâ cu benzină.

- Vinul cirliqului 
nu atinqă sitele. 
Sitele să nu fie de
teriorate.
îmbinarea dintre 
sticlă și părțile me
talice să fie perfect 
etanșă.

- Sticla 
spartă sau

- închizătorul 
netic să nu permi
tă deschiderea tâm
pii.

- Rezervorul lămpii 
să nu permită scur- 
aeri de benzină.

crapoto. 
mag-

19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul 

Sport.
20,10 România '75. Un milion 

de noi locuri de muncă. 
Implicațiile economico- 
sociale ale creșterii 
populației active. Pre
vederile actualului cin
cinal.

20.30 Seară de teatru : .Ulti
ma întrebare" de Ște
fan Berciu.

21,45 Breviar .juridic.
22,00 In turneu la București... 

Trio-ul Dave Brubeck.
22.20 Opinia dv. : ..Dezbateri 

literar-artistice".
22.50 Telejurnalul de noapte.

15,00 Buletin de știri; 15.05 
Duete comice din operete;
15.20 Piese instrumentale de 
Romeo Alexandrescu; 15,40 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntecul 
săptămînii; 16,30 Muzică u- 
șoară de Florentin Delmar; 
16,50 Publicitate radio; 17,00 
Radioenciclopedie pentru ti
neret; 17,30 Concert de mu
zică populară; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Cîntă Maria CornBscu; 
20,55 Știința la zi; 21,00 Biju
terii muzicale: 21,30 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal;
22,30 Concert de seară; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Concert 
de seară (continuare); 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

ȚINE MINTE!
DESCHIDEREA SAU 
DETERIORAREA LĂM
PII PORTATIVE SAU A 
DETECTORULUI 
METAN. IN 
POT PROVOCA 
UOZ1E.
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II DRUM SPRE li. I*. CHINEZA, DELEGAȚIA 
DE PABT1D Șl GUVERNAMENTALĂ,

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
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CONDUSA DE LIIWMIL NICOLAE CEAUSESCU, 
A FĂCUTII ESCALA LA NOVOSIBIRSK

Tn drum spre R. P. Chineză, 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a făcut luni 
o escală la Novosibirsk.

Pe aeroportul împodobit cu 
drapele de stat ale Uniunii So
vietice și Republicii Socialiste 
România, au venit în întîmpi-

nare F. S. Goriacev, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
de partid Novosibirsk, împre
ună cu soția, A. I. Zeriev, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sovietului regional, împre
ună cu soția, secretari ai Co
mitetului regional de partid, 
alți reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat locale. Au

fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Moscova, membri ai amba
sadei.

După un popas la Novosi
birsk, delegația română va con
tinua călătoria spre Pekin.

(Agerpres)

PEKINUL
așteaptă pe înalții oaspeți români R.I’.D. COREEANA. Aspect din una din secțiile între

prinderii de produse alimentare, Oisong.

Semnarea unei convenții
»

consulare între Republica Cuba 
și Republica Socialistă România
La Ministerul Afacerilor Ex

terne a avut loc, luni 31 mai. 
semnarea unei Convenții consu
lare între Republica Cuba și 
Republica Socialistă România.

Documentul a fost semnat de 
Vasil© Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externo al 
Republicii Socialiste România.

și Jesus Barreiro, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.

La semnare au participat 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
membri ai Ambasadei Repu
blicii Cuba la București.

(Agerpres)

Vizita ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S. în Franța

FĂPTUI
DIVERS

i

s

PEKIN 31 (Agerpres). — 
In ajunul sosirii la Pekin a 
delegației de partid și guver
namentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, agenția China Nouă a 
transmis următorul comenta
riu : „Poporul chinez întim- 
pină cu mare bucurie dele
gația de partid și guverna
mentală a Republicii Socia
liste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
care face o vizită oficială de 
prietenie in China, la invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez 
și a guvernului Republicii 
Populare Chineze.

In ultimele zile, arată a- 
genția, muncitori, țărani, stu- 
denți, funcționari guverna
mentali și alte categorii ale 
populației Pekinului, plini de 
entuziasm, fac pregătiri acti
ve pentru a saluta sosirea 
tovarășilor români. Aclamînd 
prietenia adincă pentru po
porul român, muncitorii pre
gătesc steaguri și pancarte 
cu lozinci de bun-venit, re
petă cîntece românești, pre
gătesc spectacole teatrale, 
înainte și după programul lor 
de lucru. Studenții pregătesc 
cu entuziasm spectacole tea-

trale și fac buchete de flori. 
Muncitorii de la uzina tex
tilă și-au realizat sarcina de 
a imprima steaguri româ
nești. Ei au dat dovadă de 
entuziasm revoluționar, lu- 
crînd fără întrerupere zi și 
noapte, menționează agenția 
China Nouă.

Toți muncitorii, țăranii și 
soldații-studenți de la Uni
versitatea Tsinhua se bucu
ră de apropiata vizită a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și a celorlalți distinși oas
peți români, relevă agenția 
China Nouă. Un muncitor- 
student, venit de la Uzina de 
mașini grele Șanhai, a spus : 
„Obișnuim să primim vizite 
ale prietenilor români în u- 
zina noastră, l-am întimpi- 
nat chiar eu pe unii dintre 
ei și am fost profund im
presionat de adinca priete
nie frățească a poporului ro
mân pentru poporul chinez. 
Vizita in China a delega
ției de partid și guvernamen
tale române, condusă de to
varășul Ceaușescu, va întări, 
desigur, în continuare, prie
tenia revoluționară și coope
rarea prietenească dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre".

Membrii comunei populare 
„Prietenia chino-română", din 
apropiere de Pekin, au

declarat : „Delegația de partid 
și guvernamentală română, 
care este oaspete a Comite
tului nostru Central și a gu
vernului nostru, este, de ase
menea, oaspetele nostru. Aș
teptăm cu entuziasm vizita 
tovarășilor membri ai dele
gației in comuna noastră". 

■Tien Teh-șun, secretar al Co
mitetului de partid al brigă
zii de producție Yuenkechu- 
ang, și-a reamintit cu acest 
prilej de vizita sa în Româ
nia : „Ni s-a făcut o caldă 
primire de către 
mân și am avut 
a fi primiți de 
rășul Ceaușescu 
vizitei noastre.
așadar, de vestea privind a- 
propiata vizită a delegației 
de partid și guvernamentale 
române în țara noastră".

„Poporul revoluționar din 
capitala Republicii Populare 
Chineze, scrie agenția China 
Nouă, admiră poporul român 
pentru spiritul său neînfri
cat de luptă. El este fericit 
de faptul că poporul român, 
continuindu-și tradiția revo
luționară și bazîndu-se pe e- 
forturi proprii, a reușit să 
depășească neobișnuitele ca- 
lamități naturale care s-au 
abătut asupra țării în cursul 
anului trecut, reușind să ob
țină importante succese eco
nomice".

poporul ro- 
onoarea de 
către tova- 

in timpul 
Mă bucur,

Lansarea stației 
interplanetare americane 

ARSiVEK-«>s4
CAPE KENNEDY 31 (A-

gerpres). — Instalată la bordul 
■unei puternice rachete „Atlas- 
,Centaur", stația interplaneta
ră americană „Mariner-9" a 
fost lansată duminică seara de 
pe poligonul de la Cape Ken
nedy în direcția planetei 
Marte. Un purtător de cuvînt 
al NASA a declarat că „totul 
pare să funcționeze în bune 
condiții la bordul stației".

După ce va parcurge un 
’drum de cîteva sute de milioa
ne de kilometri, stația ameri
cană urmează să înceapă să 
graviteze. în luna noiembrie a 
acestui an. în jurul planetei 
Marte. Dotată cu două came
re de televiziune prevăzuta să 
funcționeze între 3 și 12 luni,

sonda va scruta în evoluția sa 
circummarțiană suprafața „Pla
netei Roșii" pentru a-i desco
peri cît mai multe din taine 
și a da, dacă se va dovedi po
sibil, și un răspuns la întreiîa- 
rea mereu actuală i există 
forme de viață pe Marte ?

Unul din procedeele de bază 
prin care sonda marțiană va 
încerca să elucideze cît mai 
bine misterele planetei cerce
tate va consta în dirijarea re
petată a camerelor de televi
ziune asupra uneia și aceleiași 
regiuni la intervale de cîte 
cinci zile, ceea ce va permite 
experților să noteze orice 
schimbare petrecută, în special 
în coloritul zonelor filmate.

Protestul profesorilor de la 
Universitatea din Seul

SEUL 31 (Agerpres). — Pro
fesorii de la Universitatea din 
Seul au înaintat administrației 
Pak Cijan Hi un protest ener
gic în legătură cu represaliile 
declanșate de aceasta împotri
va studenților sud-coreeni care 
cer democratizarea sistemului 
de învâțămînt și eliberarea co
legilor lor arestați în mod ile

gal: Condamnînd intervenția 
brutală a forțelor polițienești 
ale regimului Pak Cijan Hi, ca
re au folosit substanțe toxice 
și gaze lacrimogene împotriva 
studenților ce manifestau în 
sprijinul revendicărilor lor jus
te, profesorii de la Universi
tatea din Seul au cerut să se 
pună capăt imediat unor ase
menea acțiuni teroriste.
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@ Potrivit statisticilor oficiale, populația Indiei se ri
dică in prezent la 547 milioane locuitori. Din anul 1961, 
sporul populației a fost de 24,57 la sută — unul din cei 
mai mari indici de creștere demografică din lume.

© Simbătă a sosit la Havana, 
la invitația Institutului cubanez 
pentru prietenie între popoare, 
scriitorul Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al Institutu
lui român pentru relații culturale 
cu străinătatea.

© La Praga a sosit dumini
că o delegație economică Chi
lians, relatează agenția CTK. 
Economiștii chilieni urmează să 
poarte cu reprezentanții ceho
slovaci convorbiri în proble
mele dezvoltării relațiilor eco
nomice bilaterale.

• La Biblioteca Centrală din 
Dar Es Salaam a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
fcP.C.R. la a 50-a aniversare".

Au rostit alocuțiuni ambasa
dorul României, Ion Drîncermu, 
§i maiorul Mbita, secretarul Co
mitetului Național al Partidului 
ffanu din Republica Unită 
[Tanzania,

© Adam Malik, ministrul a- 
facerilor externe al Indoneziei, 
a sosit într-o vizită oficială în 
Iugoslavia, la invitația secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe al acestei țări, Mirko 
[Tepavaț.

© Ministrul transporturilor 
al S.U.A., John Volpe, a sosit 
într-o vizită de trei zile în Iu
goslavia, la invitația lui Marko 
Bulț, membru al Vecei Execu
tive Federale. In cursul șederii 
la Belgrad, relatează agenția 
Taniug, el va purta convorbiri 
cu privire la promovarea cola
borării dintre cele două țări 
în domeniul transporturilor ma
ritim, fluvial, aerian și rutier.

© Duminică seara, în zona 
localității olandeze Duiven- 
drecht, în apropiere de Amster
dam, s-a produs un grav ac
cident feroviar, soldat cu șapte 
morți, 38 de răniți, dintre care 
25 în stare gravă.
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Cea de a G-a Olimpiadă 
Pan Americană își va deschi
de porțile la Caii, Colum
bia, la 31 iulie a. c. In ve
derea acestui eveniment s-au 
clădit stadioane, blocuri pen
tru sportivi și turiști, săli de 
gimnastică, velodrom, a fost 
mărit stadionul pentru fotbal, 
etc.

In foto : Sala de gimnas
tică și velodromul în con
strucție.

Pe fronturile din Indochina
CAMBODGIA

PNOM PENH 31 (Agerpres). 
— In ultimele 48 de ore, for
țele de rezistență populară 
cambodgiene și-au intensificat 
presiunea pe malul estic al 
Mekongului, la 20 kilometri de 
Pnom Penh — anunță agențiile 
de presă. Duminică patrioții 
au atacat pozițiile trupelor re
gimului Lon Noi din aprop’e- 
rca localității Prek Tamcak,

ppvocînd inamicului pierderi 
în oameni și materiale. In 
cursul luptelor, care au conti
nuat mai multe ore, bombar
diere grele au intervenit în 
sprijinul trupelor regimului de 
la Pnom Penii. Alte poziții i- 
namice, situate în împrejuri
mile capitalei cambodgiene, 
fost bombardate cu rachete 
către patrioți.

VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 31 (Agerpres). — 

După ce detașamentele milita
re ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud au bombar
dat cu rachete baza americană 
de la Da Nang, alte obiective 
militare americano-saigoneze au 
fost atacate de patrioți în ul
timele 24 de ore. Un purtător 
de cuvînt al comandamentului 
militar de la Saigon a declarat 
că, în provincia Hau Ghia. în 
apropierea Saigonului, o uni
tate de geniu americană a fost 
supusă tirului de mortiere al 
patrioților, suferind pierderi 
în oameni și materiale de lup
tă. Pe de altă parte, detașa
mentele Frontului Național de 
Eliberare și-au intensificat ac
țiunile și în nordul țării, 
provincia Quang Nam, la - 2D 
km sud de baza aeronavală a- 
mericană de la Da Nang. Un 
număr de 21 de militari ame
ricani au fost scoși din luptă 
De asemenea, patrioții au an
gajat lupte cu trupele saigone- 
ze în regiunea A Shțiu, în a-

au 
oe

propierea bazei Duong Vuong, 
provocînd importante pierderi 
inamicului.

★

VIETNAMUL DE SUD 31 (A- 
gerpres). — Departamentele 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de sud, care își desfă
șoară activitatea în zonele de 
est ale țării, au scos din luptă 
sau au luat prizonieri, în 
cursul lunii aprilie a.c., 12 000 
de ofițeri și soldați inamici, 
dintre care 2 000 de militari 
americani și ai aliaților aces
tora — anunță agenția de pre
să Eliberarea. In comunicatul 
difuzat se menționează că în 
perioada respectivă unitățile de 
artilerie ale forțelor patriotice 
au doborît 105 elicoptere,' au 
distrus 700 mașini militare, în
tre care 150 de tancuri și blin
date, au scufundat sau incen
diat 30 de nave militare fluvi
ale de transport și au captu
rat o însemnată cantitate de 
armament.

© Guvernul australian a dat 
publicității o listă revizuită a 
mărfurilor care vor putea fi 
exportate, fără aprobarea sa 
prealabilă, în Republica Popu
lară Chineză. Ministrul austra

© Orchestra Filarmonicii- din 
Arad și-a început turneul în 
Republica Populară Polonă. Cele 
două concerte prezentate la Ka
towice s-au bucurat de o apre
ciere deosebită. In continuare,

lian al comerțului și industriei, 
Peter Nixon, a precizat că pe 
această listă figurează instala
ții petroliere, aluminiu, nume
roase tipuri de echipament e- 
lectric, produse chimice și si
derurgice.

© La Alexandria au început lucrările de instalare a 
unui cablu submarin, care va lega marele port egiptean de 
capitala Italiei — Roma. Lucrările vor dura pînă în luna 
octombrie. Cablul, cu o lungime de 1 500 km, are o capa
citate de 120 circuite telefonice.

© Serviciul vamal de pe aeroportul din Miami (Flo
rida), în colaborare cu agenți ai Biroului federal pentru 
problemele narcoticelor, a descoperit circa 7u kilograme de 
heroină într-un compartiment secret al unui avion cu reac
ție particular. In legătură cu această captură, a cărei va
loare este apreciată la 23 milioane dolari, autoritățile au 
dispus arestarea a nouă persoane.

artiștii români au prezentat, cu 
același succes, concerte în 9- 
rașul Szczecin, din nordul Po
loniei.

© La Roma au luat sfîrșib 
lucrările sesiunii Comitetului 
Internațional de experți guver
namentali cu privire la con
tractul de comision și repre
zentare în domeniul comercial. 
Ședința de închidere a fost 
prezidată de prof. univ. Tudor 
R. Popescu (România), vicepre
ședinte al comitetului.

Viitoarea sesiune a comite
tului se va desfășura la Roma 
între 27 septembrie și 3 octom
brie. %

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
La invitația guvernului Fran
ței, Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
a plecat la Paris, unde inten
ționează să discute cu partene
rii francezi probleme ale dez
voltării relațiilor comerciale și 
economice bilaterale, relatează 
agenția T.A.S.S.

Franța și Uniunea Sovietică 
au ajuns în anul 1970 la schim
buri comerciale în valoare de 
412 milioane ruble, față de 
204,4 milioane în anul 1965 și 
se prevede ca, în cadrul acor
dului comercial pe anii 1970— 
1974, aceste schimburi să se 
dubleze.

Intr-un comentariu legat de 
vizita ministrului sovietic la 
Paris, agenția T.A.S.S. sublini
ază că cercurile economice so
vietice sînt satisfăcute de fap
tul că în rîndul țărilor capita

liste, Franța este cea mai mare 
importatoare de tractoare și 
rulmenți din Uniunea Sovietică 
și ocupă totodată locul întîi în 
ceea ce privește livrările de 
instalații industriale în U.R.S.S. 
La sesiunea din luna mai a 
Camerei de comerț sovieto-fran- 
ceze, Nikolai Patolicev a de
clarat că Uniunea Sovietică es
te interesată în sporirea achi
zițiilor din Franța, exprimîn- 
du-și speranța că cercurile eco
nomice franceze vor spori la 
rîndul lor achizițiile din 
U.R.S.S. Printre proiectele pe 
care le vor realiza cei doi par
teneri se numără construirea, 
cu participarea U.R.S.S., a unui 
important complex siderurgic 
în Franța și participarea unor 
firme franceze la ridicarea în 
Uniunea Sovietică a unei uzine 
de autocamioane și a unui com
binat de celuloză.

1 500 victime ale 
„escadroanelor morții" j

La Rio de Janeiro au fost . 
descoperite două noi victime Ij 
ale „escadroanelor morții" — 1 
organizație clandestină alcă- F 
tuită din foști polițiști care 
procedează la executarea su
mară a tuturor delincvenți- 
lor ce au s 
cursul lunii mai, numărul vic
timelor s-a ridicat la 13. De 
la crearea lor, în 1958, 
droanele morții" au ucis 
Brazilia 1 500 de persoane.

Nota memorială a guvernului polonez 
adresată S.U.A. și R.F.G. în legătură 

cu activitatea postului de radio 
„Europa Liberă'*

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — 
Agenția PAP transmite că 
Josef Winiewicz, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R. P, Polone, a adresat am
basadorului S.U.A. în Polonia, 
Walter J. Stoessel, o notă me
morial în care se exprimă 
convingerea că, în dorința de 
a lichida înrăutățirea relațiilor 
polono-americane. guvernul 
S.U.A. va pune capăt activită
ții postului de radio „Europa 
Liberă",. desfășurată în spiri
tul „războiului rece1- și îndrep
tată împotriva Poloniei.

Concomitent, Stefan Jedry- 
chowski. ministrul afacerilor 
externe al Poloniei, a adresat

omologului său vest-german, 
Walter Scheel, o scrisoare în 
aceeași problemă. Ministrul po
lonez, arată agenția PAP. su
bliniază răspunderea ce revine 
guvernului R. F. a Germaniei 
pentru faptul de a permite ca 
un post de radio american să 
emită de pe teritoriul R.F.G., 
să desfășoare o activitate duș
mănoasă, în special împotriva 
Poloniei. Ministrul polonez își 
exprimă speranța că guvernul 
R.F.G. va face uz de drepturi
le sale de stat suveran pentru 
a pune.capăt activității postu
lui de radio străin, care tulbu
ră procesul de normalizare a 
relațiilor dintre cele două țări.

I
uturor delincvenți- i 
scăpat justiției. In | 
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Etna și-a încetinit 
activitatea

,esca- 
in

| Riurile de lavă care coboa- 
! ră pe versantul estic al vul- 
| canului Etna și-au încetinit. 
I in cursul nopții de duminică. I ritmul de avansare. Punctul 

extrem atinge cota 580 în 
■ direcția mării. Șuvoiul prin- 
I cipal avansează pe un front 
I* de 800 metri lățime și se 

divide in două brațe, dintre 
care unul trece pe lingă mi- 

I ca localitate Fornazzo, ai că- 
I rei locuitori trăiesc de trei 
1 săptămâni intr-o continuă I teamă. După cum au afir

mat experții vulcanologi, lo- 
I calitățile Giarre și Macchia 
I situate la o distanță de cîțiva 
. kilometri de celălalt braț al 
I șuvoiului de lavă, sint in a- 

fara oricărui pericol imediat. 
I In momentul de față, la pa- 
• gub'ele cauzate de magma I incandescentă, se adaugă cele 

provocate de numeroșii tu- 
I riști amatori de spectacole 
I. inedite, care se aventurează 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
| su perie

pe versanții vulcanului, dis- 
trugînd culturile pe care le 
intilnesc in cale.

Accident de elicopter
Ministrul transporturilor din 

Costa Rica, Mario Quiros, 
și-a pierdut viața împreună 
cu alte patru persoane, in
tr-un accident de elicopter. 
Quiros se îndrepta spre loca
litatea Aguas Zarcas, t 
urma să participe la începe
rea lucrărilor de constn 
a unui institut de învățămint r 

;rior.

Aprecieri pozitive 
pentru exponatele 

românești 
la „Intorgmaș44

MOSCOVA 31 — Corespon- 
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță, transmite i Standurile ro
mânești de la Expoziția inter
naționala de tehnică pentru u- 
nitățile comerciale și de alimen
tație publică, „Intorgmaș", din 
parcul Sokolniki, au fost vizi
tate luni de Kirill Mazurov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., care a fost 
însoțit de alți conducători și 
specialiști sovietici. Ei au fost 
salutați de Alexandru Iacob, di
rectorul pavilionului românesc, 
cârc le-a oferit explicații amă
nunțite. Conducătorii sovietici 
au exprimat aprecieri pozitive 
în legătură cu exponatele ro
mânești.
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@ Ansamblul artistic de cîntece și dansuri „Doina" 
a susținut în sala Congreselor din capitala poloneza un 
spectacol de gală.

Programul s-a bucurat de un deosebit succes.

© La Tallin a avut loc zilele acestea o consfățyire 
a reprezentanților băncilor de comerț exterior din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia. Polonia. Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S. Consfătuirea a fost consacrată 
unor probleme ale colaborării băncilor țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

0 La Brasilia s-a anunțat că, începînd de marți, intră 
în vigoare noua limită de 200 mile marine, stabilită pentru 
apele teritoriale braziliene. Unitățile forțelor navale bra
ziliene au fost pregătite spre a interveni, in caz de nece
sitate, pentru a asigura respectarea noilor limite teritoriale 
maritime, orice pescador străin care va fi surprins operînd 
în mod ilegal in apele teritoriale astfel delimitate urmind 
a fi reținut și amendat.

© Șeful statului zambian, 
Kenneth Kaunda, președintele 
în exercițiu al Organizației U- 
nității Africane, a anunțat în
tr-un comunicat că majoritatea 
conducătorilor statelor africane 
au fost de acord ca reuniunea 
ministerială a O.U.A. să se țină 
la 11 iunie, iar cea la nivel 
înalt 1<j 21 iunie la Addis A- 
beba. Inițial aceste reuniuni 
urmau să aibă loc la Kam
pala. Schimbarea locului de 
desfășurare a lor a fost moti
vată prin „interese superioare 
ale O.U.A.”,

La 31 mai, Ion Popes- 
cu-Puțuri, membru al Consi
liului de Stat, directorul In
stitutului de studii istorice și 
social-politice do pe lîngă 
C.C. al P.C.R., a făcut e vi- 
zită la sediul Senatului ita
lian. El a avut o convorbire 
cordială cu Pietro Secchia, 
vicepreședinte al Senatului, 
și Umberto Terraccini, șeful 
grupului senatorial al Par
tidului Comunist Italian, și 
a oferit în dăr bibliotecii 
Senatului italian un set de 
cărți românești.

Noi incidente 
între unitățile de 
fedaini și trupele 

iordaniene
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AMMAN 31 (Agerpres). — 
Oficialitățile de la Amman 
și purtătorul de cuvînt al 
Comandamentului general al 
forțelor rezistenței palestini
ene au anunțat că în zona 
orașului Somiah din nordul 
Iordaniei au avut loc la 29 
mai noi incidente între uni
tățile de fedaini și trupele 
iordaniene. Potrivit unui pur
tător de cuvînt militar ior
danian, ciocnirile au început 
simbătă dimineața, după ce 
un vehicul militar guverna
mental a fost aruncat în aer 
de către o mină plasată de 
fedaini pe drumul ce duce 
spre Somiah. Trei militari 
iordanieni, între care un o- 
fițer superior, au fost răniți. 
In continuare, a arătat pur
tătorul de cuvînt, unitățile 
palestiniene au bombardat 
cu rachete, timp de mai 
multe ore, populația pașnică 
din nordul localității Somiah 
și trupele iordaniene aflate 
pe poziții în această regiu
ne. Pe de altă parte, surse 
palestiniene au declarat că 
trupele guvernamentale au

lansat simbătă e ofensivă 
împotriva bazelor fedainiior 
din zona Somiah, la 40 km 
nord de Amman, bombardînd 
pozițiile comandourilor și u- 
tilizînd obuze cu fosfor. Lup
tele au continuat pînă seara 
tîrziu.

După cum a anunțat pos
tul de radio Amman, regele 
Hussein a examinat dumi
nică, împreună cu premierul 
Wasfi Tal) și cu unele oficia
lități militare, la cartierul 
general al forțelor armato 
guvernamentale, situația cre
ată în urma incidentelor din 
nordul țării. Surse oficiale 
de la Amman au informat, 
de asemenea, că Wasfi Tall 
s-a întîlnit cu doi membri ai 
C.C. al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei spre a 
stabili măsuri în vederea 
stopării incidentelor Pe de 
altă parte, ziarul - egiptean 
„Al Ahram” anunță că situ
ația din Iordania a consti
tuit obiectul unor contacte 
stabilite duminică între mai 
multe capitale arabe.
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MISIUNE COMERCIALĂ 
AMERICANĂ LA MOSCOVA

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Reprezentanții celor 15 firme 
americane constructoare de 
mașini-unelte, care au sosit 
la Moscova săptămîna trecută, 
și-au început programul de lu
cru cu o primire la Ministerul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
informează agenția TASS. Mi
siunea comercială americană, 
a cărei vizită a fost organizată 
de Asociația națională a con
structorilor de mașini-unelte, 
manifestă un mare interes pen
tru desfacerea utilajelor de 
prelucrare a metalelor pe piața 
sovietică.

Specialiștii americani au în

ceput, de asemenea, convorbiri 
cu organizațiile de comerț ex^ 
terior „Stankoimport" și „Avî 
toimport", care se ocupă dâ 
importul pe scară largă al 
strungurilor și liniilor auloma-* 
te, în special din țările Eu
ropei occidentale și din Jc.po-j 
nia.

Anterior, misiunea comercia* 
lă americană a vizitat Inslitu-; 
tul experimental pentru slrun-j 
guri de așchiere a metalelor* 
unde specialiștii din S.U.A. au 
făcut' expuneri și au prezentau 
filme referitoare la realizări o 
Statelor Unite in acest dome
niu.
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