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Legea nr. 2 din martie 1970 
privind asigurarea și contro
lul calității produselor scoate 
in evidență importanța ma
joră pe care o are — în ac
tuala etapă — ridicarea ne
contenită a calității produse
lor și serviciilor în scopul 
creșterii eficienței activității 
economice, a participării ță
rii noastre la circuitul schim
burilor de valori materiale, 
a valorificării superioare a 
muncii sociale.

In contextul problemelor e- 
conomice care stau în aten
ția colectivului de la mina 
Dilja, calitatea producției nu 
a constituit întotdeauna o 
preocupare continuă, deși a- 
ceasta e perfect justificată de 
implicațiile pe care le ge
nerează. Amintim doar fap
tul că volumul producției 
marfă și beneficiile sînt di
rect proporționale cu indica
torul de calitate.

Pentru a preveni influența 
nefavorabilă a depășirii nor
mei interne la cenușă și u- 
miditate. în planul de mă
suri pentru anul 1971 au fost 
prevăzute obiective ca : îm
bunătățirea cenușii medii, re
ducerea umidității. îmbunătă
țirea granulației. Deși indi
catorii de calitate pe 4 luni 
sînt favorabili, totuși, față 
de aceeași perioadă a anului 
precedent, se constată o creș
tere a cenușii sortului + 80 
cu 1,2 la sută. în condițiile 
cînd ponderea acestui sort 
crește numai cu 0,2 la sută.

In vederea alegerii șistu
lui în abataje, probele de 
șist se fac, cu precădere, la 
vagonetele care, în mod vi
zibil, conțin mult șist.

Șistul admis pe fiecare a- 
bataj a fost stabilit în baza 
propunerilor șefului de sector 
și ale geologului exploatării, 
în limite care variază de la 
2,5—6 la sută, în funcție de 
caracteristicile zăcămîntului 
din zona respectivă. Cu toa
te acestea, din cele 20 de 
abataje existente, în medie, 
pe exploatare, la un număr 
de 6 abataje (cu o pondere 
de 46 la sută din producția 
totală) se rebutează 52 la 
sută din întreaga producție 
pentru șist. In valori abso
lute, rezultă că pe 4 luni, 
din cele 1 300 vagonete rebu- 
tate la un număr mediu de 
20 abataje, pentru cele 6 a- 
bataje (abatajele cameră 8, 
10, 11, blocul II, 1—2 și 3, 
blocul III, din stratul 3 
abatajul cameră 5, blocul IV, 
stratul 5) producția rebutată 
este de 678 tone.

Dacă la aceste abataje, șis
tul admis a fost stabilit, în 
medie, la 30 kg/vagonet, la 
determinările efectuate a re
zultat în medie 140 kg șist 
pe vagonet. Rezultă că depă
șirea sau încadrarea exploa
tării în norma admisă la ce
nușă este condiționată de va
riația ponderii producției ca
re rezultă din stratele cu un 
conținut diferit de cenușă, 
astfel :
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Strat și metodă 
de exploatare

ponderea (%) +-
plan real iz.

Cameră, str. 3 59,8 78,8 4-19,0
Cameră, str. 5 25,1 10,0 —15,1
Total camere 84,9 88,8 + 3,9
Trepte răsturnate 15,1 11,2 — 3,9
Total abataje 100,0 100,0
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Deci, ponderea stratelor cu 
un conținut de șist mai ri
dicat (stratul 5 și stratele 
subțiri) a fost inferioară ni
velului planificat, fapt care 
a avut o influență favorabilă 
asupra cenușii medii. Totuși, 
în luna aprilie, cenușa me
die a fost depășită cu 0,9 la 
sută, ca urmare a creșterii 
cenușii la sortul + 80 mm 
— deci posibil de ales —, 
cu 4,6 la sută peste media 
celor 4 luni.

Deși, pe 5 luni, exploata
rea s-a încadrat în norma in
ternă la cenușă, considerăm 
oportun a consemna succint 
consecințele depășirii aces
teia pe luna aprilie asupra 
indicatorilor economici. De
pășirea de 0,9 Ia sută a di
minuat producția marfă cu 
121 mii lei, fondul de sa
larii cu 38 mii lei, iar chel
tuielile la 1 000 lei produc
ție marfă au fost grevate cu 
12 lei. Pe 4 luni, prin re
ducerea cenușii medii cu 0,3

sub norma admisă, 
s-a oh
mii lei.

la sută
la producția marfă 
ținut un spor de 184 
respectiv, o reducere a chel
tuielilor de 4,6 Iei/1000 lei 
producție marfă.

Avînd în vedere condițiile 
specifice de muncă din sub
teran, cu locuri de muncă 
dispersate și greu de supra
vegheat continuu, problema 
calității nu se poate rezolva 
numai prin măsuri organiza
torice și tehnice. Aici, un rol 
important revine factorului 
cointeresare materială — pro
blemă care își așteaptă re
zolvarea prin corectivele ne
cesare de adus actualelor 
reglementări.

In încheiere, credem opor
tun a propune unele măsuri

Economist O. HOGMAN 
șef serv, plan 

analize economice 
E. M. Dilja

(Continuare in pag. a 3-a)
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Vizita ministrului 
afacerilor externe 

al României 
în Grecia

Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Cornelia Mă- 
nescu, va face o vizită oficială in Grecia, 
la invitația guvernului grec, intre 11 și 
14 iunie 1971.

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ 
Proiectul Legii cu privire la organizarea 

și conducerea unităților economice 

ANGAJARE FERMĂ PE CALEA 
DEZVOLTĂRII DEMOCRAȚIEI ECONOMICE

Dezvoltarea democrației e- 
conomice în țara noastră se in- 
tercondiționează strîns cu dez
voltarea economică , generală. 
Ca parte a democrației socialis
te, democrația economică conține 
pe de o parte aspecte legate 
de dreptul de a munci și de 
a ne bucura de roadele muncii 
depuse, iar pe de altă parte 
aspectele ce derivă din drep
tul de participare a cetățenilor 
în deplină cunoștință de cau
ză la conducerea treburilor ob
ștești.

Publicarea proiectului Legii 
cu privire la organizarea și 
conducerea unităților economi
ce de stat este o nouă ocazie 
fericită de a vedea aplicată 
în practică democrația econo
mică. Ea ne oferă prilejul de 
a face reflecții intrinsece și 
extrinsece asupra obiectului 
concret al discuției. Rezumativ 
mi se par importante trei con
statări i

noua lege confirmă faptul 
că democrația economică este

în continuă dezvoltare, exten
siv ca număr și complexitate 
a măsurilor luate, și intensiv 
ca dorință de a promova per- 
fectabilitatea ei ;

9' comparînd noul text cu 
acela care, cu puțin timp în 
urmă, a fost supus unor discu
ții preliminare, remarcăm im
portantul număr de propuneri 
de care s-a ținut seama la re
dactarea proiectului, ceea ce 
ne mărește satisfacția de ce
tățeni și interesul de specialiști 
față de proiectul în discuție ;

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN 

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Luni seara, o dată cu întoar

cerea la Pekin, s-a încheiat 
călătoria în provincie a dele
gației de partid și guvernamen
tale române conduse de tovară
șul Nicolae Ceausescu, vizită 
întreprinsă, timp de trei zile,

pe un traseu de peste 2 500 ki
lometri, intr-una din cele mai 
frumoase și mai importante re
giuni ale Republicii Populare 
Chineze.

Prezența delegației române in 
orașele Nankin și Șanhai a îm

bogățit cadrul de desfășurare a 
vizitei cu noi și impresionant© 
manifestări ale prieteniei din
tre cele două partide, țări și 
popoare, a întregit cunoașterea 
nemijlocită a marilor prefaceri 
înnoitoare din China populară.

Solii poporului român — salutați cu căldură 

și bucurie la comuna populară Ma Lu

Comunistul Nicolae Stoic, 
lăcătuș la Fabrica de stîlpi 
hidraulici Vulcan, verificînd 
reperele de la traductorul de 
presiune a pompei hidraulice 
de înaltă presiune.

Consfătuire
Consiliul popular Petrila a 

organizat sîmbătă o consfă
tuire cu lucrătorii din cadrul 
unităților comerciale de pe 
raza orașului. Cu acest prilej 
s-a dezbătut proiectul legii 
privind organizarea și func
ționarea controlului obștesc 
și Chemarea Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste. La consfătuire a 
participat tovarășul Traian 
Costea, vicepreședinte al Con
siliului popular orășenesc, 
membru al Consiliului ju
dețean al F.U.S.

Renovări
O echipă de muncitori din 

cadrul I.G.b. Petroșani, con
dusă de Costea Balea a în
ceput ieri lucrările de reno
vare la agenția „Loto-Prono- 
sport" situată pe strada Repu
blicii.

Aici vor fi montate vitrine 
metalice, se va turna pardo
seală din mozaic și vor fi 
instalate noi lustre și ele
mente decorative în interior.

proiectul confirmă marele 
pas înainte ce urmează să fie 

_ făcut în
■ ^-unităților economice,■■
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domeniul conducerii 
dar el 

prezintă totodată suficiente 
puncte la care este loc pentru 
dezbateri constructive.

Această din urmă constatare 
mă îndeamnă să formulez cîte- 
va propuneri de îmbunătățire 
a conținutului anumitor artico
le din proiect.

1. Art. 51 lit. j. stipulează 
numirea de către comitetele 
de direcție a comisiilor de a- 
probare a normelor de muncă. 
Consider că aceste comisii tre
buie să funcționeze în baza 
unor reguli stabilite și propun 
ca, o dată cu intrarea in vigoare 
a legii în discuție, să se pur ă 
in aplicare și normele de lucru 
ale acestor comisii, norme co
relate cu prevederile legii or
ganizării conducerii 
Altfel s-ar putea ajunge 
clarități și dereglări în 
nismul de funcționare q 
ților.

2. Legea intenționează 
troducă două denumiri distincte 
a funcției celei mai înalte în 
ierarhia unităților economice 
de stat (art. 54), vorbind despre 
director al întreprinderii și» 
respectiv, de conducător al u- 
nității componente a centralei.

unităților, 
la ne- 
meca- 
unită-

să in-

Economist Zoltan KIRAL1, 
consilier la Centrala cărbunelui 

Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)
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LA COLECTAREA
FLORILOR DE SOC

Din inițiativa Comitetului o- 
rășenesc al U.T.C. Lupeni, 30 
de elevi de la Grupul școlar 
minier din localitate au parti
cipat la o acțiune de colectare 
a florilor de' soc. Avîndu-1 în 
frunte pe Valeriu Motorga, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
școală, elevii s-au îndreptat 
spre dealurile din împrejuri

mile cartierului Ștefan, de un 
de s-au întors cu 50 kg. de 
flori de soc. Printre cei mai 
activi în această acțiune s-au 
aflat elevii: Ion Ciubotaru, 
Nicolae Murgu, Ioachim Făgel, 
Victor Lascu, Nicolae Mură- 
rescu, Virgil Gogonea. Petru 
Moga, Nicolae Jula, Ioan Cuc, 
Sziga Banto.

Dimineața zilei de luni a fost 
consăcrată în întregime vizită
rii comunei populare Ma Lu, 
din apropierea Șanhaiului. To
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți membri ai delegației ro
mâne au fost însoțiți de Cian 
Ciun-ciao. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid municipal Șanhai, și de 
alte persoane oficiale chineze.

Drumul trece prin cîmpia mă
noasă a fluviului Huan Po, un
de țăranii se află în plină cam
panie agricolă: de recoltare a 
griului, de întreținere a cultu
rilor de porumb, orez și bum
bac. Prin satele care se înșiră 
de-a lungul șoselei, locuitorii, 
adunați în grupuri compacte, 
fac semne prietenești, aplaudă. 
La hotarul comunei — un prim 
popas, într-un lan de grîu. Se
cretarul comitetului de partid și 
președintele comitetului revolu
ționar al comunei. Uan Ti-kan, 
după ce urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
oaspeți români un călduros bun 
venit îi invită în mijlocul se— 
cerătorilor care, bucuroși de 
oaspeți, înconjoară membrii de
legației române cu multă căl
dură și simpatie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză ce recolte se obțin de pe 
aceste terenuri cu culturi duble. 
Gazdele informează că. datorită 
condițiilor climaterice care per
mit obținerea mai multor re
colte de pe aceleași suprafețe 
în decursul unui an, produc
ția de cereale a ajuns, în 1970, 
la 10 882 kilograme la hectar, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
85 la sută față de anul 1957 
și de două ori și jumătate 
față de 1949, anul eliberării.

Comuna populară Ma Lu a 
fost creată în septembrie 1958. 
Cei 27 532 locuitori care și-au 
unit pământurile posedă o su
prafață cultivată de 2 261 hec
tare, cerealele și bumbacul fi
ind principalele culturi. Ner
vurile canalelor pe care plutesc 
numeroase jonci, cunoscutele 
bărci chinezești cu pînze, sînt 
folosite atît pentru irigarea cul
turilor cît și pentru piscicul- 
tură.

Se vizitează sectorul avicol. 
La întrebările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, gazdele in
formează că în comună sînt 
crescute anual 110 000 păsări, 
dintre care 72 000 sînt livrate 
pieței. Un nou popas — la sec
torul zootehnic. In anul agri
col precedent, numărul porci
lor s-a ridicat la 33 000, reali- 
zîndu-se prevederile stabilite ca 
pentru fiecare mu (15 mu este 
egal cu 1 ha) să fie crescut un 
porc.

Imbinîndu-se experiența valo
roasă a țăranilor vîrstnici cu 
aplicarea regulilor moderne a- 
grozootehnice, membrii comunei 
au reușit să sporească produc
ția zootehnică de peste 8 ori 
față de perioada dinainte de

eliberare și de peste 7 ori 
față de 1957. La obținerea unor 
asemenea rezultate, o impor
tantă contribuție a adus-o cre
area unui sistem original de 
furajare, bazat pe amestecuri 
obținute din producția pro
prie.

Grupul de clădiri care adă
postește diferitele ateliere se 
impune atenției prin spiritul 
chibzuit, gospodăresc în care a 
fost conceput și realizat ; sînt 
construcții simple, de mici di
mensiuni, care pot fi înălțate 
intr-un timp scurt și realizate 
din materiale locale. Peste tot 
sclipește curățenia.

Dialogul între oaspeți și 
gazde devine tot mai amănun
țit, pe măsură ce este vizitat 
amplul sector al ramurilor a- 
nexă, format din 45 de atelie
re de prelucrare mecanică, 
tîmplărie, de valorificare a 
produselor agricole, de artiza
nat. .

Răspunzînd unei întrebări a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele arată că în aceste 
sectoare lucrează 1 200 de ță
rani, care participă și la lu
crările agricole, obligație prio
ritară mai ales în perioada de 
vîrf a campaniilor. In secția 
de prelucrare mecanică se 
află aproape două duzmi de 
mașini-unelte, realizate »n cea 
mai mare parte prin mijloacele 
comunei. Oaspeții urmăresc cu 
atenție îndemînarea cu care 
țăranii și-au însușit noi de
prinderi, cunoștințe tehnice, 
profesiuni a căror existența 
nici nu o bănuiau în trecut. 
Apreciind buna organizare a 
atelierului, tovarășul ceaușes
cu îl felicită pe responsabilul 
atelierului, Ku Uen-ciu, pen
tru rezultatele obținute.

La sectorul de prelucrare 
complexă a produselor agricole 
se realizează o gamă largă de 
produse alimentare, ambalate 
conform tuturor normelor igie
nice și estetice și, în același 
timp, prin mijloace simple, 
foarte puțin costisitoare. De la 
tăițeii obținuți din brînza de 
soia și pînă la sosul extras 
din aceeași plantă și care este 
un condiment nelipsit de la 
masa fiecărui chinez, toate pro
dusele au o înfățișare atrăgă
toare la care-și aduc contribu
ția ambalajele și etichetele mul
ticolore. Dacă în toate atelie
rele am întâlnit în proporție a- 
proape egală bărbați și femei, 
la atelierul de artizanat predo
mină țărăncile, din ale căror 
mîini harnice, mlădioasa papură 
și fibra de bambus capătă o 
a doua viață în minunate îm
pletituri artistice.

Discuțiile dintre oaspeți și 
gazde continuă la sediul comu
nei populare din Ma Lu.

Secretarul Comitetului de 
partid și președintele Comite
tului revoluționar al comunei 
informează despre rezultatele

activității și modul ei de or
ganizare, despre greutățile car© 
au fost învinse și preocupării© 
în vederea creșterii producției 
in toate sectoarele. El arată, 
de asemenea, că, pe baza rezul
tatelor obținute, venitul mediu 
al unei familii a sporit anul 
trecut în comparație cu 1957 
mai mult de o dată și jumă
tate. In toate gospodăriile din 
comună a fost introdusă lu
mina electrică. Toți copiii de 
vîrstă școlară participă la pro
cesul de învățământ, comuna 
dispunînd de 33 școli elementa
re și medii; comuna are un 
mic spital, iar fiecare brigadă 
de producție — un serviciu sa
nitar.

Gazdele au subliniat preocu
parea constantă de a lichida 
diferențele existente încă între 
rezultatele diferitelor brigăzi de 
producție: ele au vorbit des
pre mișcarea ce se desfășoară 
pentru a atinge nivelul unor 
comune populare fruntașe, caro 
au obținut producții și veni
turi superioare.

La încheierea vizitei, tovară-* 
șui NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :•

Doresc, în primul rînd, să 
salut în mod călduros pe toți 
membrii comunei populare Ma 
Lu.

Am rămas cu o impresie 
foarte plăcută despre ceea ce 
am văzut în comuna dumnea
voastră, atît în ce privește 
culturile agricole, creșterea a- 
nimalelor, dar. mai cu seamă, 
activitatea din atelierele care 
sînt organizate aici. Firește, nu 
doresc să vin în contradicție 
cu primul secretar, care a 
adus critici comunei, dar niie 
mi se pare că rezultatele ob
ținute în activitatea dv. sînt 
bune. Desigur, mai sînt multe 
de făcut — și vor mai fi în
totdeauna lucruri de făcut 
pentru a merge spre mai bine 
— dar cred că rezultatele pe 
care le are pînă acum comuna 
arată că ca merge pe un drum 
bun. Eu doresc să felicit con
ducerea comunei și pe toți 
membrii ei pentru rezultatele 
pe care le-au obținut in acti
vitatea lor.

Cred că ar fi bine să stabi
lim legături între una din 
cooperativele românești și co
muna dv., să organizăm un 
schimb de experiență între ele. 
Aceasta va contribui atît la o 
cunoaștere și împărtășire reci
procă a experienței în produc
ția agricolă și animală, ca și 
la întărirea relațiilor de prie
tenie între membrii comune
lor din R. P. Chineză și coo
peratorii din România.

In încheiere, vă urez să ob
țineți rezultate și mai bune și 
să ajungeți comunele care sînt 
mai înaintea dv.

Cuvîntul tovarășului Nicola© 
Ceaușescu a fost subliniat în 
repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze.
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Creativitatea elevilor
Pînă la încheierea anului 

școlar au mai rămas puține 
zile. Această ultimă perioadă 
este consacrată repetării și 
verificării cunoștințelor însu
șite de elevi de-a lungul u- 
nui an. Tot aspectul unei 
verificări, dar de un lip 
special, îl au și expozițiile 
elevilor, care degajă talentul 
și îndemînarea, iscusința și 
spiritul lor creator.

Expoziția de la Școala ge
nerală nr. 5 din Petroșani 
este o elocventă mărturie în 
acest sens. Amenajată din 
inițiativa școlii și în colabo
rare cu comitetul de părinți, 
ea acoperă un spațiu vast

din preocupările elevilor la 
orele de desen și lucrări 
practice, activități tehnico- 
productive și cultural-sporti
ve. Privind diversitatea ex
ponatelor în care elevii, în- 
cepînd din clasa I și pînă 
la a VUI-a, și-au pus o au
tentică pajsiune, apare cu 
pregnanță rolul formativ al 
școlii, datoria de a le incita 
și valorifica înclinațiile lor 
cele mai profunde. Și acest 
fapt se realizează prin acti
vități diversificate, dar atrac
tive.

T. S.

(Continuare in pag. a 3-a)
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Entuziasta primire a delegației române
la Șantierul naval „Kiang Nan

Ultimul obiectiv înscris în 
programul vizitei la Șanhai a 
fost Șantierul naval ,Kiang 
Nan“, întreprindere de primă 
mărime nu numai în constela
ția industrială a orașului, ci a 
întregii țări. Cronica șantieru
lui, veche de peste o sută de 
ani, oglindește de fapt însăși 
istoria proletariatului din 
Șanhai, a bătăliilor sale de 
clasă împotriva imperialismu
lui. a ocupanților militariști 
japonezi și a trădătorilor go- 
mindaniști. Paginile ei cu
prind marile lupte inițiate și 
conduse de Partidul Comunist) 
Chinez pentru victoria revolu
ției și, apoi, pentru edificarea 
societății socialiste.

Pe șantier sosesc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția șat

Elena Ceaușescu, membrii de
legației române, precum și 
premierul Ciu En-lai și cele
lalte personalități chineze cave 
însoțesc delegația. Mii de mun
citori constructori fac oaspeți
lor o primire de neuitat.

Qamenii, înșirați de-a lun
gul aleelor, cățărați pe sche
lele ce înconjoară corpurile 
viitoarelor nave, aplaudă, a- 
clamă cu însuflețire și căldură. 
Numeroși muncitori construc
tori vin cît mai aproape de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru pentru a-i strîn- 
ge mîna, a-i adresa un gest de 
stimă și simpatie.

Solii poporului i-omân urmă
resc cu viu interes, pe fluxul 
tehnologic, fazele de construc
ție a naveloț deșținatQ tranș-

din Șanhai
r

portului de mărfuri, precum și 
apărării naționale. De la car
gourile de 10 000 tone, caro 
erau lansate la apă în urmă 
cu 10 ani, in prezent se află 
într-un stadiu avansat de con
strucție primul cargou de 20 000 
tone. Cei 13 000 constructori se 
mîndresc cu realizările pe cară 
lc-au obținut în diversificarea 
producției de nave, în ri
dicarea calității. Dar, cu mo-' 
destia și seriozitatea care-i 
caracterizează, socotesc că mal 
au încă multe de făcut, do 
înlăturat unele lipsuri și nea
junsuri.

Pe, un vast platou dintre 
două docuri s-au adunat mii

(Continuare in pag. a 4-aj
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Rezultate 
tehnice

Forul — Politehnica 
Rapid - Steagul roșu 
Petrolul - C.F.R. Cluj 
Jiul - Dinamo 
„U" Cluj - U" Ctoiova 
Steaua - F.C. Argeș 
U T A, - S C. Bacău 
C. F. R. Timișoara —

Progresul

2-1
1- 3
2- 1
2-0
5-1
5- 1
6- 0

2-1

I

Etapa viitoare
(iiiîînc» 9 itmic)

Politehnica - U.T.A.
Dinamo — Rapid
BU" Craiova - C.F.R. Cluj 
Steagul roșu - S. C. Bocou 
Stcoua - Progresul
„U" Cluj — Forul
F. C. Argeș - C.’......... ,
Jiul - Petrolul

C.F.R. Timîșooro

CLASAMENTIIl

Navomodelisiii
CAMPIONATUL NATIONAL - 

LA PETROȘANI
Ediția de anul trecut 

campionatului republi< an 
navomodclism, 
Petroșani, s-a 
hună apreciere 
specialiștilor și 
ților. I)e aceea, 
va fi organizat 
orașul Petroșani 
republican de navomodclism

a 
«le

orgnnizată la 
bucurat de <» 

«lin partea 
i a < onctiren- 

anul acesta 
din nou m 
campionatul

— la glisoarc și aeroglisoa 
re, clasele 2,5, 5 și 10 cm v. 
Și-au anunțat participarea 
15 echipe din țară, reunind 
la start pe ici mai buni con 
structori și mînuitori de na- 
vomodelc. întrecerile vor în
cepe vineri II iunie, vor con
tinua apoi simbâtă și dumi
nică pe baza de navomode- 
lism a C.S. Jiul Petroșani.

1. Dinamo 26 13 7 « 41—22 33
2. Rapid 26 11 10 5 30—20 32
X Farul 26 11 8 7 36—34 30
4. Steagul roșu 26 12 5 9 24—22 29
5. Petrolul 26 10 9 7 31—29 29
6. U.T.A. 26 12 4 10 38—28 28
7. Steaua 26 10 8 8 37-28 28
8. „U*‘ Craiova 26 11 6 9 22—24 28
9. Politehnica 26 11 4 11 40—35 26

10. Cluj 26 9 8 9 29—25 26
11. F. C. Argeș 26 s 8 10 33—37 24
12. Jiul 26 10 3 13 23—29 23
IX S. C. Bacău 26 10 3 13 31—10 23
14. GF.R. Cluj 26 8 6 12 31—41 22

15. Progresul 26 7 6 13 25—33 20
16. C.F.R. Timișoara 26 6 3 17 17—41 15

r
Goluri. Campionatul divi

ziei A ifi eonsumâ ultimele 
secvențe — seriale specta
culoase, dramatice. Cu toa
te acestea, jucătorii nu par 
obosiți; dimpotrivă, joacă mai 
dinamic, mai bine, le-a cres
cut parcă și apetitul pentru 
gol. Faptul l-a demonstrat 
pregnant etapa a 26-a — deo
sebit de rodnică: 33 de go
luri in 8 partide, adică mai 
mult de 4 goluri de meci. E 
ceva. De mult n-am savurat 
scoruri de 6—0 fi 5—1.

Goluri. Cu excepția sur
prizei Jurnizate de Steagul 
roșu — învingătoare cu 3—1 
a rapidiștilor, in Capitală — 
etapa a 26-a a fost dominată 
de gazde : șapte victorii, din
tre care 4 categorice (20 de 
goluri), iar două la același 
scor limită : 2—1.

Goluri. Clarificări substan
țiale nu s-au produs la cei 
doi poli ai clasamentului. 
Dinamo și Rapid își dispută 
in continuare locul 1 (hotă- 
rit, poate, miine de intilni- 
rea directă dintre ele), 
vreme ce „la subsol", S. 
Bacău a intrat din nou 
^atenție", iar Progresul — 
20 de puncte — o .tatonea
ză" pe C.F.R. Timișoara. 
Dacă ar fi să anticipez: care

vor fi ocupantele primelor 
două și ultimelor două locuri 
în clasamentul final le-aș 
indica pe acelea care le o- 
cupă acum. Mi se par cele 
mai îndreptățite.

Goluri. Cite 6 goluri in trei 
partide înseamnă foarte mult. 
Și asta e bine. Golul e de-

GOLURI
ÎKilIlIHililiMII

in 
C. 
in 
cu

liciul jocului de fotbal. Go
lul e sarea și piperul aces
tui gen de spectacol sportiv. 
Am văzut cum Steaua l-a 
knou-koutat pe F. C. Argeș 
cu 5—1; am auzit cum poarta 
oltenilor a fost perforată de 
5 ori de atacanții de la ,U‘ 
Cluj, in vreme ce Moldovan 
a scos o singură dată balo
nul din plasă; și am mai au
zit de acel 6—0 de la Arad. 
.Bătrina Doamnă" s-a răco
rit pe băiatul frumos cu sta
tuie in Mexic (l-am numit 
pe Dembrovschi) și pe cole-

DIVIZIA C

Minerul Lupeni
Minerul Moldova Nouă 2-0
Cînd Șvedac (min. 2) și Co- 

roază (min. 3) au ratat de a- 
proape deschiderea scorului, 
spectatorii din Lupeni se aștep- 
1au la o ploaie de goluri din 
partea echipei lor în plasa 
porții adverse. Speranța lor în- 
tr-o victorie comodă a favori- 
ților le-a fost alimentată în mi
nutul 5, după ce Moldovan a 
fructificat o pasă bună primită 
de la Cotroază. In minutul 25, 
același Moldovan majo-ează 
scorul la 2—0 pentru echipa 
locală. Dar atit. Pină în fina
lul partidei nu se mai înscrie 
nici un gol. Se joacă anemic, 
cu multe greșeli, se ratează 
multe ocazii bune. - Stoia și 
Kalapati de la oaspeți dau e- 
moții tribunelor, apoi Cotroază, 
Șvedac, Moldovan greșesc de 
multe ori ținta. Adversarul nu 
insistă prea mult, mulțumin- 
du-se să-și apere poarta de 
goluri. Și reușește foarte bine.

Gazdele joacă nervos, nu le 
ies pasele, înaintașii încercind 
individual să marcheze. dar

sînt stopați de apărătorii alenți 
de la Moldova Nouă. In min. 
78, Șvedac se află față în fa]ă 
cu portarul advers, dar ratea
ză incredibil, fiind imitat peste 
puține minute de Pîrvu de la 
oaspeți. Astfel, jocul dintre e- 
chipele Minerul Lupeni și ■Mi
nerul Moldova Nouă s-a înche
iat cu rezultatul de 2—0 în 
favoarea gazdelor. Victorie, de
sigur, meritată, dar care putea 
fi mai consistentă.

Calitatea jocului a fost iden
tică (adică slabă) cu calitatea 
arbitrajului prestat de Constan
tin Ardeleanu din Arad, ajutat 
la fel de slab de un alt fost 
jiulist — Simion Cazan.

Minerul Lupeni a folosit ur
mătoarea echipă : Șarpe — 
Gross, Aruncuteanu, Burnete, 
Polgar — SziJagy, Șvedac — 
Lucuța, Cotroază (Mitu, min. 
80), Răsădeanu (Burdagiu min. 
46), Moldovan.

Ultima etapă : Pandurii 
Jiu — Minerul.

Tg.

Eugen POPA

Metalul Tibe’iiu Severin
Știința 2-2

Tn penultima etapă a divi
ziei C, seria a V-a, Știința Pe
troșani a jucat la Turnu Se
verin, cu echipa locală Meta
lul. Studenții petroșăneni au a- 
vut o comportare bună și au 
terminal partida la egalitate ■ 
2—2. Linia mediană a echipei 
și înaintarea au dat un ran
dament foarte bun, apărătorii 
cornii,ind multe greșeli, dato
rită cărora au primit și două 
goluri. Nu-i mai puțin adevă
rat că și înaintarea gazdelor 
a jucat foarte bine, excelînd 
Junboreanu și Căprioru.

Oaspeții au o bună ocazie de 
gol in minutul 6, dar lovitura 
liberă executată puternic de 
Dobrescu este respinsă în ex
tremis de portar. Peste patru 
minute, gazdele beneficiază de 
n lovitură liberă de la mijlo
cul terenului, în urma unul 
fault comis de Zăvălaș. Acesta 
nu se repliază repede, mingea 
este trimisă în adîncime, îl de
pășește și pe Tudor, Berindei 
iese nehotărît și Căprioru, mai 
repede decît toți, o expediază 
Ln poarta goală. Știința încear
că să refacă terenul pierdut, 
dar șutează de la distanță și 
fără adresă. Totuși. în minu
tul 25, Știr și Grizea combină

excelent, fac mat apărarea gaz
delor, ultimul trimite la Fă
gaș, un dribling scurt și... 1—1. 
Este rîndul gazdelor să dea 
replica. La un corner acordat 
de Tudor, în minutul 39, gaz
dele iau din nou conducerea, 
datorită și ezitării lui Bîtea și 
Zăvălaș.

In repriza secundă, fotbaliș
tii de La Metalul insistă, do
mină, au cîteva acțiuni de atac 
stopate de apărătorii oaspeți, 
remareîndu-se portarul Berin
dei. Răspunsul studenților e 
prompt. Făgaș, cel mai bun a- 
tacant al Științei, ratează o 
mare ocazie. O bună ocazie 9 
irosește apoi Botoș. Cu opt mi
nute înainte de final, Grizea îl 
găsește cu o pasă bună pe Faur, 
acesta depășește un adversar și 
șutează puternic, la vinclu, a- 
duc-înd egalarea.

A arbitrat corect G. Micu din 
Tg. Jiu. Iată echipa utilizată 
de Știința : Berindei — Botoș 
(Varhonic min. 46), Zăvălaș, 
Tudor. Dobrescu — Bîtea, Știr 
— Bălăneanu (Botoș min. 46), 
Grizea, Ștefan (Faur min. 
Făgaș.

Ultima etapă • Știința — 
nărea Caiafa».

65),

Du-

G. L

FOTBAL

A
gii săi. Cit face un Domide 
la... casa omului

Goluri. Și speranțe. Pri
veam lialucinați la curgerea 
năvalnică a Jiului peste un 
Dinamo obosit, eu urechile 
lipite de tranzisluare pentru 
știri din direcțiile Timișoara, 
Ploiești, Arad. Pe toate fron
turile, gazdele au învins. Fru
moase victorii. Și normale.

Goluri. Credeam cu toată 
ființa că Jiul îl va „inunda* 
pe Dinamo. In avancronica 
de simbătă am spus puține 
cuvinte despre acest meci, 
dar promiteam să redau azi, 
aici, cuvintul băieților noș
tri, exprimat pe gazon. Și 
o fac cu plăcere in cronica 
alăturată.. Acolo veți găsi și 
golurile lui Naidin. plecate 
de la excelentul Peronescu.

Și alte goluri. Atîtea cit 
erau necesar: 2—1 Petrolul 
— C.F.R. Cluj, 2—1 C.F.R. 
Timișoara — Progresul și 
Jiul răsuflă mai ușor. Iar de 
miine, cred că și mai ușor. 
Dacă se joacă fără ..amabi
lități" pină in final, clasa
mentul va compartimenta ab
solut real valorile. Sperăm să 
fie așa. Sperăm ca și mii
ne să fie o etapă a gazdelor. 
Și, mai ales, cu goluri. Cu 
cit mai multe goluri, (d.g.)

...Și tot Naidin transfor
mă scorul : 2—0.

Foto : Ion LICIU

Jiul „a curs" năvalnic
și a învins cu 2-0 pe Dinamo

Cea mai importantă partidă 
a clapei a 26-a a campionatului 
diviziei A era considerată a- 
ceca de ta Petroșani, dintre 
Jiu) și Dinamo. Pledau in fa
voarea acestei considerații po
zițiile în clasament ale celor 
două combatante, cu interesele 
lor opuse : Dinamo — cuceri
rea titlului de campioană. Jiul 
— evitarea retrogradării. Era, 
așadar, un meci de miză ma-

rate. Am apreciat la elevii lui 
Viorel Tîlmaciu jocul elastic, 
lucid, economic și prudent, tac
tica adecvată adversarului, dă
ruirea totală pentru victorie. 
Din primul și pînă în ulti
mul minut, petroșănenii au fost 
peste adversar, l-au plimbat cu 
autoritate și de două ori l-au 
trimis la podea, prin loviturile 
de grație ale lui Naidin. Cea 
mai bună echipă de club a

torii dinamoviști, dar pierde o 
bună ocazie în luptă cu Sandu 
Gabriel, apoi una la fel de 
bună în duel cu Nunweiller III. 
Dinamo nu se regăsește. Dinu 
devine nervos, faultează și abia 
în minutul 15 Dumitrache tri
mite primul șut spre poarta lui 
Stan, dar peste ea. Cu un mi
nut mai târziu, Jiul a trecut 
prin mari emoții. Doru Popescu 
centrează de pe dreapta și in-

terenului, îl deschide lung pe 
Peronescu, acesta aleargă ire- 
zestabi), centrează impecabil și 
Naidin înscrie magistral din 
apropiere, lingă bară. Nunwei
ller VI cedează locul lui Nuțu, 
Lucescu aleargă cînd pe stingă, 
cînd pe dreapta, dar acțiunile 
lui sînt destrămate de Tonca, 
Georgevici sau Caramalis Ș: 
bucureștenii par resemnați. Ion 
Constantin și Cotormani sînt

L 1
V, I

■>

șutat imparabil și... 1—0...

^<4 ■<

71

Itwgbi, divizia A

Politehnica
lași

Știința 6-6
Etapa a 20-a a campionatu

lui diviziei A de rugbi a •- 
pus duminică, pe stadionul dir* 
dealul Copoului, pe Politehnica 
lași .și Știința Petroșani — re
prezentante de frunte ale rug- 
biului românesc. După 80 de 
minute de joc, tabela de marcaj 
arăta un rezultat de egalitate» 
6—6. Studenții petroșăneni au, 
astfel, toate șansele de a-și 
păstra, pînă în final, locul IV 
in clasament, după cele trei 
bucureștcne : Steaua, Grivița 
Roșie și ‘Dinamo.

--- 4---

închiderea anului 
sportiv școlar

Duminică, la Petroșani, 
avut loc festivitatea de închi
dere a anului sportiv școlar 
s' de pregătire militară a tine- 
ictului pentru apărarea patriei. 
Cu acest prilej, au fost orga
nizate competiții sportive la 
volei, handbal și baschet, dis- 
pulate între elevii Liceului in
dustrial. Grupului școlar minier 
Petroșani. Liceului teoretic și- 
școlilor generale nr. 1, 4. 5 și 6.

ximă, miză care-și pune, cel 
mai adesea, amprenta pe cali
tatea jocului, pe nervii parte
nerilor de întrecere.

Spre mulțumirea generală, 
însă, partida de la Petroșani 
n-a degenerat. S-a jucat fru
mos, cursiv, cu multă vigoare 
și prudență (mai ales din par
tea gazdelor), iar nervii scăpați 
uneori din frîne au fost po
toliți cu promptitudine de ar
bitrul 
Iul a

Un 
ta lori 
murile dinspre Craiova, Tg. Jiu, 
Alba Iulia, Deva, Hunedoara, 
Sibiu chiar, au dus la Petro 
șani — au urmărit, pe un timp 
admirabil, această „partidă- 
cheie" a returului campionatu
lui. Și -n-au avut ce regreta. 
Jiul a prestat unul din cele mai 
bune jocuri ale sale acasă din 
acest an, învingînd fără drept 
de apel o echipă cu multe ca-

Ion Rus și astfel fotba- 
avut de cîștigat. 
număr record de spec- 
— duminică, toate dvu-

k

fotbalului românesc la această 
oră — care este, totuși Dina
mo — n-a rezistat ritmului im
pus de Jiu], cu toate străda
niile lui Nunweiller III, S. Ga
briel și Deleanu, înclinînd stea
gul.

In primul minut al partidei, 
Ion Constantin se infiltrează în 
dispozitivul advers, dar Sandu 
Gabriel îl faultează. Peste nu
mai două minute, după ce Ca
ramalis pătrunde solitar în ca
reul oaspeților, dar ratează șu
tul decisiv, Ion Constantin este 
din nou faultat, de data a- 
ceasta de către Dinu. Jiul a- 
salteazâ poarta lui Constanti- 
nescu. Cotormani, apoi Libardi, 
în minutele 5 și 6, sînt pe 
punctul de a înscrie, dar ba
loanele expediate de ei Cu ca
pul sînt reținute cu dificultate 
de Constantinescu. Jocul e fru
mos. Jiul are inițiativa. Ion 
Constantin pătrunde în stilul 
său caracteristic printre apără-

tcrnaționalul Dumitrache trimi
te, de Ia 5 metri, balonul în 
bară, apoi ’Lucescu îl reia pe 
lingă poartă. Peste numai un 
minut, însă, superioritatea gaz
delor avea să fie concretizată 
pe tabela de marcaj. Peronescu 
(foarte bun în lot meciul) face 
o cursă pe dreapta, trece de 
Deleanu, îl servește pe Naidin 
și șutul necruțător al extremei 
slîngi a Jiului îl învinge pentru 
prima dată pe Constantinescu : 
1—0 pentru Jiul. Euforie în tri
bune. Jucătorii localnici se bu
cură în stil brazilian („la gră
madă"). Inlîlnirea crește în in
tensitate. In minutul 29 Dina
mo are altă ocazie de gol (a 
doua din prima repriză) ratată 
de D. Popescu și Dumitrache. 
Jiul beneficiază de două cor- 
nere consecutive de pe partea 
dreaptă, unde Peronescu acțio
nează ca-n zilele lui bune. M. 
Popescu face o întindere și vine 
minutul 34: un fault al lui 
Dinu asupra lui Libardi, răs
plata lui Libardi și altercația 
generală e gata. Arbitrul I. Rus 
intervine însă autoritar, împar
te cartonașe galbene „furioși
lor1*,. nervii se potolesc și jocul 
continuă. Faultul împotriva di- 
namoviștilor este pe cale de a 
deveni gol dar Cotormani (de 
altfel foarte atent, impetuos, util 
echipei) ratează de aproape. Po
pescu nu mai poate continua 
jocul, „se cere afară", și locul 

este luat de Tonca. încă un 
al lui Libardi greu reținut 
Constantinescu, un corner 

favoarea oaspeților, o oca- 
a lui Moldovan și 1—0 

pentru Jiul la repriză.
Localnicii nu slăbesc nici un 

minut ritmul. înaintașii 
hărțuiesc în continuu adversa
rii direcți. la mijlocul terenu
lui Sandu și Cotormani joacă 
atent, distribuie mingi utile, cu 
adresă, iar apărătorii intervin 
calm, lucid, hotărît. la încer
cările lui Lucescu, Dumitrache 
sau Moldovan, in timp ce D. 
Popescu se află mereu în ofsaid. 
In minutul 55, Jiul își mărește 
avantajul la 2—0. Libardi „pre
lucrează11 o minge la mijlocul

își

pe punctul de a majora scorul, 
dar Nunweiller HI nu-i de a- 
cord, Georgevici șulează puter
nic de lă 30 metri pe lingă 
poarta lui Constantinescu, Nai
din execută un corner de pe 
aripa stingă și dinamoviștii re
vin în atac. Ei încearcă măcar 
reducerea scorului, au cîteva 
minute de dominare, spre sfîr- 
șitul întâlnirii, însă Tonca nu 
poate fi depășit, Georgevici 
intervine mereu salvator, înăl
țimea și calmul lui Ștoker do
mină zona din fața porții lui 
Stan. In minutul 41, Stan 
irwervine miraculos la un șut 
bombă de pe dreapta al lui 
Lucescu, apoi tot el culege 
salvator mingea de pe capul 
lui Nunweiller III, peste două 
minute. Cu trei cornete, în fi
nal, pentru Dinamo și cu sco
rul de 2—0 pentru Jiul se ter
mină o partidă deosebit de 
importantă, de mare luptă, 
cîștigală pe merit, clar, de că
tre Jiul, în lupta sa de evitare 
a retrogradării. Acum, mare 
parte din temeri au fost înlă
turate. Băieții, în majoritate, 
merită toate felicitările pentru 
jocul bun, pentru victoria ob
ținută. Să facem totuși, cîteva 
sublinieri : Peronescu, George
vici, Libardi. Caramalis, Naidin, 
Sandu, Tonca. De la Dinamo : 
Nunweiller III. S. Gabriel 
Lucescu. Corect și autoritar 
bilrajul lui Ion Rus 
Mureș.

Formațiile : JIUL : 
M. Popescu (Tonca 
Georgevici, Ștoker, Caramalis— 
Cotormani, Sandu — Peronescu, 
Ion Constantin, Libardi. Naidin. 
DINAMO: Constantinescu — 
Cheran, S. Gabriel. Nunweiller 
III, Delcanu — Dinu, Nunwei
ller VI (Nuțu min. 60) — Mol
dovan, Doru Popescu, Dumi
trache, Lucescu.

La tineret-rezerve: Jiul — 
Dinamo 0—1. După ce R. Popa 
a ratat, în ultimele minute de 
joc un penalti, oaspeții au în
scris golul victoriei.

-----♦-----

„Pentatlonul 
atletic școlar" 

de la Cluj
Echipa Liceului teoretic Pe

troșani, participantă la faza fma- 
lă a „Pentatlonului atletic șea* 
Jar" de la Cluj, a dovedit o 
comportare meritorie, clasîndu- 
se pe locul 7 pe țară. Succe
sul este datorat elevelor Mo
nica Iacob, Codru ța Șiclovan, 
Zoia Vîjdea, Iutiana Mustață, 
lna Maria-Erkedi și Georgeta 
Sloian, cît și profesorului d& 
sport al liceului, Iov. Gheorghe 
Pop.

—♦—

Stan 
min.

Și 
ar- 
Tg.

35), ■

Dumitru GHEONEA

Finala 
campionatului 

municipal 
al școlilor 
generale

Tribunele s-au golit, dar e- 
coul meciului continuă. La 
cabina Jiului e veselie mare; 
dinamoviștii se echipează în 
tăcere. Ne facem loc prin 
mulțimea care așteaptă să-și 
felicite favoriții, prin puști- 
mea care vînează autografe 
de la internaționalii Iui Di
namo. Reușim să smulgem 
cîteva declarații despre at
mosfera partidei.

Viorel Tîlmaciu (antrenorul 
Jiului): Credeam, fărâ urmă 
de îndoială, că vom învinge. 
După cum au jucat băieții 
la Bacău, nu puteam pierde 
azi (duminică — n. n.) sub 
nici un motiv. Sînt nespus 
de fericit. Am pregătit mult 
această victorie. Nu ne pu
tea scăpa. Echipa (Jiul — 
n. n.) a mers bine, mult mai 
bine decît în alte meciuri 
disputate acasă. Aprecieri 
pentru toți cei 13 jucători 
folosiți, cu sublinieri — cum 
ebișrtuiesc ziariștii să spună 
— pentru Peronescu, Libardi, 
Tonca, Georgevici, Naidin, 
Arbitrajul — excelent.

Dumitru Nicolae — Nicușor 
(antrenorul secund al lui Di
namo, vădit afectat de înfrîn- 
gere, n-a vrut să spună mai 
mult decît atîl): Jiul a ju
cat mai bine și ne-a învins. 
Eu l-am felicitat pe Tîlma
ciu pentru aceasta. E destul.

Dodu (în calitate de obser
vator de pe banca rezerve
lor) : După cum ne-am pre
gătit noi pentru acest meci, 
nu ne putea rezista nici o 
echipă. Personal, mă aștep
tam la o replică mai vigu
roasă din partea lui Dinamo. 
Dar bine că nu ne-a dat-o. 
Toți colegii mei au jucat bi
ne. Foarte bine au evoluat, 
după părerea mea, Naidin,

tul 28): Eram hotărît să dau 
totul în acest meci. Cred că 
am și dat pînă m-am acci
dentat. Mă bucur însă că 
înlocuitorul meu (Tonca — 
n. n.) a jucat foarte bine. 
De altfel, toți băieții au ju
cat bine și am cîștigat pe 
merit. Dinamo a jucat în 
nota sa descendentă din ul
timele partide.

Delcanu (cu obiectivitate și

mai buni jucători de pe te
ren, care a împlinit dumi
nică vârsta de 28 de ani): 
Am ținut să-mi aniversez 
ziua de naștere prinlr-un joc 
bun, mai ales că luptam îm
potriva lui Dinamo, iar eu 
îl aveam adversar direct pe 
Dumitrache. Cred că am reu
șit. Dacă miercuri vom ije- 
edita jocul nostru bun de 
azi (duminică — n. n.), a-

DUPĂ
Pcroriescu, Libardi, Carama
lis, Tonca. Arbitrul a con
dus foarte bine.

Nunweiller III (model de 
conștiinciozitate, dăruire și 
modestie): Știam că la Pe
troșani nu vom avea meci 
ușor. Jiul avea nevoie de 
puncte ca de aer pentru ră- 
mînerea în divizia A. Băieții 
au muncit enorm și ne-au 
învins pe merit. Mi-a plăcut 
cum au jucat Peronescu, 
bardi, Georgevici, tînărul 
ramai is. De la noi nu 
remarca pe nimeni. Am 
cat slab.

Popescu (cu o grimasă 
cauza durerii provocate 
stupida întindere din mjnu-

Li- 
Ca- 
pot 
ju-

MINUTUL 90
spirit de fair-play) : Meci de 
miză mare. Jiul trebuia nea
părat să cîștige pentru a ră- 
mîne în divizia A. Și a cîș
tigat printr-un joc mai bun 
decît al nostru. Adversarul 
meu direct (Peronescu — n.n.) 
este un jucător talentat, se
rios, se dăruiește jocului, are 
bune calități. Mi-a dat mul
tă bătaie de cap. M-a întors 
de pe o parte pe alta. Ii do
resc să joace cît mai mult și 
la fel de bine. Cît privește 
arbitrajul, cred că a lăsat 
prea liber jocul dur, deși a 
intervenit prompt la inciden
tul Dinu—Libardi care putea 
duce la degenerarea jocului.

Georgevici (unul din cei

tunci putem spune că 
mai avem griji cu retroi 
darea. Sînt sigur că așa va fi.

Dumitrache (asaltat de ad
miratori, semnînd autografe): 
Gazdele au dorit mai mult 
decît noi victoria, s-au dă
ruit mai mult pentru ea. Și 
au obținut-o în mod clar, ca
tegoric. Eu nu mi-am făcut 
jocul obișnuit deoarece ad- 
ersarul direct (Georgevici — 

n. n.) nu m-a lăsat să ră
suflu, m-a contrat totdeauna 
puternic, m-a anihilat. Cred 
că arbitrul prea a îngăduit 
gazdelor intrările tari, dar 
deciziile lui nu au influențat 
rezultatul.

Săsache Dragu (suporter în-

v<

-nu 
; ra

flâcărat al Jiîiiu!) i Echipa 
noastră a jucat mal tehnic, 
aerisii, s-a apărat cu mult 
calm și a atacat foarte peri
culos. Cu un asemenea joc 
nu putea pierde. Mai ales 
că Dinamo a evohiat șters, 
fără nerv. Păcat că din mul
tele ocazii de gol, Jiul nu a 
fructificat decît două. Mi-au 
plăcut Naidin, Cotormani, 
Ștoker, Sandu. De la Dinamo ! 
Nunweiller III, Dinu și De
leanu. Foarte slab au jucat 
Dumitrache și Lucescu.

Adrian Popescu (spectator 
din Tg. Jiu) : Amărăciunea 
acelui 5—1 cu care ,U* Cra
iova a pierdut la Cluj mi-a 
fost atenuată de victoria cla
ră a Jiului asupra lui Di
namo. Vin frecvent la me
ciurile Jiului, dar azi echipa 
din Petroșani mi-a plăcut 
mai mult decît altădată. A 
jucat bine, atent, gîndit. Di
namo a evoluat sub.valoarea 
sa obișnuită, pe care i-o re
clamă numele majorității 
componenților echipei. Eu 
am reținut jocul lui Pero
nescu, Libardi, Georgevici, 
Sandu, Naidin, al lui Nun
weiller 111, Dinu și Lucescu.

Acestea sînt doar cîteva o- 
pinii...

G. DINU

u
0
0
0
0
o
o

Terenul de fotbal C.F.R. Pe
troșani a găzduit vineri etapa 
Finală a campionatului munici
pal rezervat școlilor generale. 
Finala a opus echipele școlilor 
generale nr. 2 Petrila Și nr. 3 
Lupeni care, de-a lungul cam
pionatului. n-au cunoscut în* 
frîngerea. Prima repriză a me* 
ciului s a caracterizat printr-o 
evidentă superioritate a elevilor 
din Lupeni, care conduceau cu 
1—0 după 30 de minute de joc.

In partea a doua a partidei, 
petrilenii revin puternic. își 
domină cu autoritate adversa
rul, înscriu trei goluri fără să 
primească vreunul. Partida se 
termină astfel cu rezultatul de 
3—1 pentru echipa Școlii 
nerale nr. 2 Petrila. Iată 
și lotul echipei campioane mu
nicipale pe anul 1971 : 
dru Hajnal, Vasrle 
Alexandru Bardan, 
tina, Iosif Bloss. 
Ion Koloji, Ștefan 
tru Hol ban. Aurel 
dilh Kerlez, 
Dumitru 
Neagoe;

ge-
nr.

Florian
Năcreală,

Alexan-
Vermeșrm, 

Horei Cris< 
Iosif ReisZț 
Blaj. Dumî< 
Luca, Bene* 

Popescu, 
Dumitru

Staicu bAloi

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 23 

din 6 iunie 1971

5—1 1

3.

4.
o.

I

2—1 1

1 
l

1

2. Farul —
Politehnica 

Petrolul —
C.F.R. Cluj 

Jiul — Dinamo 
„U" Cluj — 

„U- Craiova
6. U.T.A. -

S.C.
7. C. F. R.

Progresul
8. Progresul Br. —

A.S.A. Tg. Mureș
9. Flacăra —

Met rum
10. Poiana —

Ceahlăul
11. Minerul Anina —

„Poli" Timișoara l—2
12. U.M. Timișoara —

C.S.M. Reșița 2—l
13. Minerul B.M.

Crișul Or.id:

Bacău
Timișoara —

1

6—0

1—0

0—1

1 — 1

1

1

1

2

1

1
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NICOLAE IORGA
Sc

dc ani de la nașterea 

de renume mondial, clin ple
iada spiritelor enciclopedice ro
mânești, personalitate copleși
toare prin opera sa științifică 
și literară de vaste proporții, 
profesor cu marc dăruire voca
ției sale, critic de artă remar
cabil și scriitor multilateral, 
Nieolae lorga sc înscrie printre 
oamenii de scamă ni poporului 
nostru. S-a născut la 5 iunie 
187) la Botoșani. De timpuriu 
n manifestat o receptivitate 
surprinzătoare față de cultură, 
insușindu-și cunoștințe ample 
de istorie, filozofic, filologie, 
literatură antică și modernă ea- 
♦ c-1 pasionau îndeosebi. I^a vir- 
*tn de 17 ani a devenit student 
to universitate și peste un an 
pleacă pentru a-și continua 
studiile în Franța, Germania și 
•talia. Din anul 1895 devenit 
titularul catedrei de istoric u- 
•liversalâ de la Universitatea 
din București. Ca profesor s-a 
impus prin calitățile oratorice 
ți pedagogice sprijinite de o 
vastă erudiție atît în fața stu
denților de la Universitate. A- 
rademia comercială cît și au
ditorului prezent la cursurile 
sale ținute la Așczâmintele de 
I» Vălenii de Munte, iar mai 
târziu la Sorbona.

Activitatea sa însumează un 
Impresionant număr de confe
rințe, impuse cu o perseveren
ță și pasiune exemplare. Și 
p»in această operă orală Nico- 
lae lorga s-a impus opiniei pu
blice din vremea sa.

In activitatea Ini de istoric, 
savantul a acordat atenție în 
primul rând studierii istoriei 
patriei, făcînd totodată nume
roase incursiuni în istoria sud-

0 o 
s

Un veac de la
nașterea marelui

savant român

brațara de aur

Contribuția. tinerilor

Fruntași la colectare de fier vechi

D. CRISTEA

Ce au oare cu noi ?

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Trustul de construcții căi ferate

ANGAJEAZĂ

1 RANCISC

sau
de

bloc es- 
Manea 
pentru 

îngrijesc 
toți lo-

normele
securității

cslului cur 
In istoria 
o multilate 
și sintetică.

Activitatea lui de istoric, nă
ruind mai întâi 
conștiința de sine 
nostru, permanența sa 
a fost încununată de 
monumentalei lucrări 
românilor" terminată 
Nieolae lorga a lăsat 
istorică vastă care 
explicarea faptelor, îndeosebi 
factorul spiritual, urmărind pe 
de altă parte factorii de unita
te ai procesului istoric.

Fără a ignora total factorul 
economic, clasele și lupta de 
< lasă, fiind însă refractar ideii

>ă demonstreze 
r a poporului 

in timp 
scrierea 
.Istoria 

în 1939. 
o operă 

folosește în

de legi istorice obiective, Nico- 
lae lorga a înfăptuit o operă 
in care explicația fenomenelor 
istorice, a raporturilor dintre 
ele este limitată. Conștiință ac
tivă a epocii, profesorul N. Ior
ga a desfășurat și o bogată ac
tivitate publicistică editând, 
conducînd și colaborînd la nu
meroase reviste.

Cheația sa literară, mai ales 
piesele istorice, fără a atinge

ulii mA §
PKODKIICI

(Urmare din pag. 1)

a căror traducere in viață 
vor facilita îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, concomi
tent cu indicatorii economici, 
astfel i

£ studierea exploatării se
lective a intercalațici (,.pa- 
prica“), la stratul 5, blocul IV. 
Prin actuala metodă de ex
ploatare cenușa medie rezul
tată din probele industriale 
este de 47 la sută:
ț efectuarea probelor in

terne să se facă cu precă
dere la vagonetele care în 
mod vizibil prezintă mult șist. 
Reglementările în vigoare 
prevăd ca determinările de 
șist să cuprindă cel puțin 
1 la sută din producția 
cărei
• reactivarea vitrinei ca

lității producției unde se vor 
populariza brigăzile care nu 
acordă importanta cuvenită 
acestei probleme:

9 captarea apei Ia abata
jele din blocul II în vede
rea reducerii umidității sor
tului 0—10 mm;

@ în vederea încadrării în

brigăzi;
fie-

norma de subgranulație 
lele de pușcare vor pr 
dea numărul optim de găuri;

9 numirea, în cel mai 
scurt timp, a unui tehnician 
C.T.C. — post care la mi 
Dilja nu a existat pînă 
prezent.

Conform indicațiilor C.C.P 
se va organiza .Juna călită 
ții', cu care ocazie colecti- n 
vul minei își propune unele |J 
obiective care să conducă la 
ridicarea calității atît a pro
ducției cît și a lucrărilor mi
niere de deschidere.

Considerăm că realizările 
obținute pînă în prezent nu 
trebuie să ne mulțumească, 
ci să constituie un factor ge
nerator de noi eforturi în ve
derea încadrării în continua
re în norma de calitate, deși 
prin creșterea ponderii pro
ducției stratelor acoperitoare 
în următorul trimestru, con
ținutul de steril în cărbune 
tinde să sporească.

Numai perseverind în a- 
ceastă direcție vom avea cer
titudinea încadrării în indi
catorii de calitate la E. M. 
Dilja.

^ = a = = o = o = = = a = = an[Z]

(Urmare din' pag. 1)

Cred că o simplificare ar li 
binevenită aici, utilizînd un 
singur titlu, acela de director. 
Acea :.) mai ales datorită f.ip- 
tului că, analizînd în contextul 
legii atribuțiile și responsabi
litățile acestuia, nu găsim de
cs'"birj esențiale.

Socot că art. 42, aliniatul 
prim, ar trebui completat cu 
colectivul de conducere opera
tivă, care este tot un organ 
colectiv de conducere, dar care 
nu este menționat în textul 
articolului citat.

I. De asemenea, cred că este 
necesară și o completare a pre
vederilor art. 42. în sensul de 
b se prevedea faptul, esențial 
după mine, ca toate organele 
colective de conducere să func
ționeze pe baza unor regula
mente proprii.

5 Consider că stabilirea și a- 
probarea structurii organizato
rice a centralelor să fie lăsată 
in competența exclusivă a con
siliilor de administrație. In a- 
cest sens să se elimine din text, 
Ia toate articolele mențiunea :

.elaborată în baza normelor 
stabilite..." In orice caz, chiar 
menținând actuala formulare, 
trebuie să se precizeze la ce 
se referă aceste norme și caro 
este organul care le aprobă. E 
nevoie, de asemenea, ca aceste 
norme să fie elaborate și sanc
ționate cel mai tirziu pină la 
intrarea în vigoare a legii.

6. Unele atribuții sînt prea 
sus împinse pe scara ie
rarhiei organizaționale, față de 
importanța problemei. Propun 
să se renunțe Ia fixarea de că
tre minister a unor cote pentru 
numărul de muncitori specia
liști. Birou] executiv al centra
lei economice ar putea soluțio
na foarte bine acest aspect.

7. In aparatul centralelor lu
crează un număr variat de per
sonal. Propun ca să se adauge 
un nou articol, in care să se 
precizeze că fată de acest per
sonal, Biroul executiv al centra
lei exercită atribuțiile de comi
tet de direcție, lucru ce lipseș
te astăzi (sublinierile la propu
nerile autorului ne aparțin — 
n.r.).

ideile umaniste și patrie 
conținute.

Talentul său scriitoricesc 
găsește nu o dală expresia 
tislică remarcabilă în opera 
istoric. însemnări 
articole de istorie litera 
morii în publicistica si 
vînd puterea de muncă, 
lui receptivitate pentru 
mai diverse domenii, este ne
cesar pentru a-i întregi perso
nalitatea să amintim numeroa
sele ncțiuni organizatorice în
treprinse, crearea de către sa-

• își 
i ar- 

J' 
de călătorie, 

ară, me- 
Rcle- 

marco 
cele

vânt a Așezămintelor de la Vă
lenii de Munte, a Institutului 
de studii bizantine, a Școlii 
Române din Franța etc. precum 
și editarea și conducerea unor 
reviste și ziare.

Toate acestea au conferit sa
vantului român o mare notorie
tate în țară și străinătate, de
venind membru al unor presti
gioase Academii, doctor „hono
ris causa" a numeroase univer
sități. A lăsat urmașilor una 
din cele mai impresionante o- 
pere din istoria culturii univer
sale : numai bibliografia scrie
rilor sale publicate până în 1934 
a alcătuit singură două volumi
noase volume.

Personalitate complexă, N. 
lorga a jucat un rol important 
In viața politică a țării fără a

nostru, tind hitlcrismul 
menința independența, 
bandele legionare se d( 
o criminală acțiune politică de 
subordonare a intereselor țării 
Germanici hitleriste, Nieolae 
lorga animat de patriotism și 
răspundere față de destinele 
țării s-n ridicat eu hotărâre îm
potriva nazismului înfierând cu 
mânie acțiunile legionarilor, 
barbaria fascistă.

Articolele sale au demascat 
fără ezitare monstruosul peri
col nl înrobirii țării. In condi
țiile când întreg poporul, cla
sa muncitoare în frunte cu co
muniștii, desfășurau o neobo
sită luptă pentru a bara calea 
războiului și a pătrunderii fas
cismului în țară, glasul lui Ior- 
ga s-a impus ca o- remar 
manifestare a conștiinței 
civice.

Ajunși la putere, legionarii 
au început, după cum se știe, 
să desfășoare o campanie cri
minală do teroare și represalii 
împotriva mișcării muncitorești 
și antifasciste. Ei nu au uitat 
in același timp să-și plătească 
datoriile și față de adversarii 
politici burghezi, asasinând în 
furia lor oarbă și personalități 
ale culturii și .științei românești. 
Răpit tâlhărește de la masa de 
lucru în noaptea de 27 spre 28 
noiembrie 1940, supus unor chi
nuri îngrozitoare, a fost ucis 
in pădurea Strejnic — marele 
savant Nieolae lorga.

Opera acestei figuri remarca
bile a culturii românești în ca
re vibrează dragostea fierbinte 
fată de popor și tradițiile lui. 
răspunderea pentru viitorul 
țării, activitatea sa de profesor 
de înaltă vocație îF impun pe 
Nieolae lorga ca o personalita
te de primă mărime a istoriei 
culturii și gîndirii românești.

Stelian POPESCU, 
șef de secție 

la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, 

a mișcării revoluționare 
șr democratice din România

PETROȘANI Noiem
brie : Ultima relicvă (7—9 
iunie); Republica: In ghea
rele invizibile ale dr. Ma
buse (7—9 iunie); PETRILA : 
Călugărița din Monza (6—8 
iunie); LONEA — Minerul : 
Omul care nu poate fi acu
zat (7-9 iunie): BARBA- 
TEN1 : Drumuri (8—9 i 
VULCAN : Soarele a 
pustiului (7—9 iunie);
PENI — Cultural : Tranda
firi roșii pentru Angelica 
(7—11 iunie): Muncitoresc: 
Golgota (8—9 iunie).

MARȚI 8 IUNIE 
Deschiderea em 
Antologie lirică. 
Brățara de aur 
misiune-concurs. 
Publicitate.
1 (JOI de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Sport.

Creativitatea elevilor
(Urmare din pag. 1)

Atelierele școlii sînt bine 
dotate, fapt care a permis e- 
levjlor să efectueze, sub su
pravegherea profesorilor-in- 
structori (Tudore) Draica, Gh. 
Ionică. Mihai Mitra) lucrări 
și operații delicate și dificilei 
bobine, ciocane de lipit elec
trice, transformatoare, diferi
te tipuri de scule, obiecte cu 
caracter ornamental etc. Se 
desprinde din aceste obiecte 
intenționalitatea copiilor de 
a crea nu numai sub aspect 
utilitar, ci și din punctul de 
vedere al frumosului, al 
plăcutului. Și această idee 
este evidențiată cu generozi
tate de cusăturile expuse, 
nediferentiate prea mult de 
cele aflate în artizanat. A-

cest sector al lucrului de 
mină și gospodăriei este cel 
mai atrăgător, calitatea fețe
lor de masă și șervețelelor 
inspirate din folclor, prin 
motive și stilizări, determi
nă școala să le pună în vân
zare după insistențe repetate. 
„Suma încasată în urma vîn- 
zării diferitelor obiecte — 
spunea prof. G. Paraschivoiu, 
director al școlii — va trece 
în fondul comitetului de pă
rinți care a procurat mate
rialul necesar activităților a- 
plicative*.

Acuarelă, desene, picturi 
(am remarcat două tablouri 
ale elevului Frățilă Horia din 
clasa a VUI-a), păpuși, blu
ze. rochii, poșete, ierbare și 
insectare, o mulțime de obi
ecte, unul mai frumos decât

altul. Expuse altundeva n-ai 
crede că elevii le-au creat. 
O greșeală a organizatorilor 
este că s-a omis numele celor 
care expun. Fără îodoială că 
expoziția este reprezentativă 
pentru școală însă ea e a- 
menajată cu lucrări ale ele
vilor, cu individualități care 
trebuie stimulate măcar în 
acest fel.

Posibilitățile creatoare ale 
elevilor sînt multiple însă 
ele trebuie descoperite și mo
delate cu tact. Este exact ce 
se desprinde din expoziția 
de la Școala generală nr. 5 
Petroșani unde profesorii și 
învățătorii depun străduin
țe speciale pentru a valorifi
ca talentul și iscusința co
piilor.

('asu a scării 
model

Mai deunăzi am in
trat |a scara l a blocu
lui nr. 7 de pe Aleea 
'Liliacului. Am rămas 
plăcut impresionat. De- 

văzut și aici 
casa scâri- 

la ultimul 
nici măcar

Mozaicul 
este lustruit cu 
iar perdeluțelc 

și de la 
călcate și 

louri, ghi- 
flori înlre- 

ambianțâ 
nfble- 
tivcule

și am 
copii mici, 
lor, pînă I

aj. n-are 
zgârietură.

ireă
■ară, 

de la intrare 
geamuri sînt > 
apretate. Tabli 
veci uri cu f 
gesc această 
.plăcută. Lângă 
ru), unde sînt 
numere locatarilor și 
pe care sc pot admira 
vederi din patria noas
tră, se află drapelul 
de scară fruntașă și 
diploma acordată între
gului bloc în anul tre
cut. .Președintele co
mitetului de 
te Constantin 
dar felicitări 
modul caxe-și 
blocul

Cititorii și 
corespondenții 
despre 
localitatea lor

Cooperativa 
organ izul un 
țară de aur", 
tineri 
cursul 
exemplară a 
zarea 
tiv. Faza pe oraș s-a 
măturilor meseriași : 
iforie, Mari; 
frizerie. < âștigâtoi ii 
municipală 
operativele

„Deservirea* din Lupeni 
concurs denumit „Meseria-bră- 

La concurs au participat 35 de 
din diferite secții ale cooperativei. Con- 

îj avut drept obiectiv ; îndeplinirea 
sarcinilor de producție și rcali- 

unor produse de un înalt nivel calita- 
închelat cu victoria vr- 

Conslantin Bolosin, cro- 
Manoh . coafură, Maria Siriana, 

voi participa fa etapa 
alături de meșteșugarii de la co- 
cu același profil din municipiu.

Um GII-DEAL

I 
I 
I 
I 
I

minutul felicită
„Minutul acuza,Orașul Lupeni a ocupat lo

cul II în prima etapă din acest 
an a întrecerii pentru înfrumu
sețarea localităților. La acest 
succes și-au adus din plin con
tribuția și tinerii. Mobilizați de 
organizațiile U.T.C., tinerii lu- 
peneni au amenajat și îngrijit 
5 000 metri pătrați de spații

verzi, au plantat 300 arbori șl 
arbuști ornamentali, au contri
buit |a amenajarea bazei de 
agrement Straja și a terenului 
din împrejurimile monumentu
lui minerilor. Orele de muncă 
voluntar-patriotică efectuate de 
ei se ridică la 150 000.

O. SIMONIS

In raza orașului Lupeni își 
desfășoară activitatea 112 or
ganizații U.T.C. Potrivit anga
jamentului, în acest an s-a pre
conizat să se colecteze 51H tone 
fier vechi, cu contribuția U.T.C. 
de 20" la sută și 3G2 tone din 
easări. lată ce s-a realizat pînă 
Ia finele lunii mai. Fier vechi 
colectat și predat către I-C.M. 
cu contribuția U.T.C. de 20 la

sută — 180 tonez Fier vechi 
provenit din casări — 301 tone. 
Printre' organizațiile U.T.C. frun
tașe în acțiunea de colectare a 
fierului vechi se numără cele 
de la preparația și mina Lupeni. 
cu 8» și, respectiv, 86 tone. 
Rezultate bune au obținut și 
organizațiile de la F.F.A. „Vis- 
coza" șj E. M. Bărbăteni.

C. VALEKIU

Drumul de lh poarta stadionului Minerul 
și pînă lingă magazia de oxigen aflată în
incinta pfepârațici era plină de gropi. In

f asemenea situație circulația autovehiculelor 
se desfășura anevoios.

— Să organizăm o acțiune și să-I reparam 
— au hotărât preparatorii.

Și cum la ei cuvîntul devine faptă, s-au 
pus într-o zi pe lucru astupând gropile și 
împrăștiind piatră concasată. Șoferii care cir
culă acum pe acest drum nu au decât cuvinte 
de mulțumire pentru toți aceia care prin 
munca lor i-a scăpat de cursele eu obstacole.

MARȚI 8 IUNIE

PROGRAMUL 1 : 6,00—9,30 
Muzică și actualități; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Itinerar folclo
ric : județul Suceava; 10,30 
Pagini din operele: 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Melodii 
lansate in filme; 11,15 Revista 
economică; 11,40 Cântăm a 
patriei grădină — cîntece; 
12,00 Donovan, compozitor și 
interpret; 12,10 Recital de o- 
peră Marina Crîlovici; 12,30 
Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 A- 
vanpremieră cotidiană; 13,27 
Cîntecul e pretutindeni; 14,00 
Compozitorul săptâmînii; 14,15 
Doine și jocuri populare; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Selecțiuni din operete: 15,43 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica de estradă: 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntecul 
săptămînii; 16,30 Melodii de 
Florentin Delmar și Edmond 
Deda; 17,00 Radioenciclopedie 
pentru tineret; 17,30 Concert 
de muzică populară; 15,00 
Orele serii: 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 La microfon 
Ton Bogza; 20,55 Știința la 
zi; 21,00 Bijuterii muzicale: 
21,30 Revista șlagărelor: 22,00 
Radiojurnal: 22,30 Concert de 
seară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 

0,03—6,00 Estrada noc-

20,10 România ’75. Ritmurile 
actualului cincinal și re
ducerea decalajului față 
de țările dezvoltate.

20,30 Seară de teatru : 
schițe dramatice" 
Aldo Nicolai : „Bărba
tul", „Stupina", „Digul".

21,35 Melodii cu... prioritate.
22,00 Teleglob. Hanoi. Repor

taj filmat.
22,20 Artele decorative in 

poziția aniversară.
22,50 Telejurnalul de noapte.

Concursul „BUNA SERVIRE" al 
tinerilor din alimentația publică

Comitetul municipal U.T.C, 
în colaborare cu conducerea 
T.A.P.L. Petroșani au inițial 
pentru tinerii din unitățile 
de alimentație publică con
cursul ..Buna servire'. Desfă
șurat timp de 135 de zile în 
orașele Lupeni, Vulcan, Petri- 
la și Petroșani, faza practică 
de masă a concursului a avut 
drept scop ridicarea măiestriei 
profesionale și educarea tine
rilor Sn spiritul comportării 
'civilizate, respectului față de 
cumpărători, grijii față de bu
nurile încredințate lor spre 
păstrare și desfacere. La faza 
municipală care a avut loc 
la Școala comercială din Pe
troșani s-au întrecut 19 con- 
curenți, câștigători ii fazelor 
pe orașe. Comisia de examina
re a declarat drept 
pe tinerii >

Ospătari : 
Bălan din 
ir— Elena 
troșani .și locul III 
Popa din Vulcan.

locul I — Ana 
Petroșani : locul 
Breabăn din Pe- 

Maria

Noi, locuitorii din 
străzile Fagului și Ghi
ocelului, aflate în car
tierul Ștefan, sin tem 
tare nemulțumiți de 
felul în care salariații 
de Ia salubritate, din 
cadrul sectorului I.G.C 
Lupeni își fac dato
ria. Nu știm ce au cu

noi dar trec săptămîni 
și uneori chiar luni 
fără să ni se ridice 
gunoiul menajer. O fi 
el cartierul în care 
locuim mai vechi, dar 
în ceea ce privește 
curățenia vrăm să fie 
în ton cu celelalte.

Un grup de localari

Jntr-una 
trecute la luM. Bărbă- 
leni a avut loc o dez
batere cu tema : „Mi
nutul acuză, minutul 
felicită". Scopul acți
unii. inițiată de comi
tetul U.T.C. al minei, 
a fost de a pune în 
discuția tinerilor în
târzierile de la servi
ciu, pe cei ce absen
tează nemotivat 
încalcă 
tehnica 
muncii. Discuțiile pur
tate de tinerii Dumi
tru lanc. Mariana Ru- 
san, loan Pădureanu, 
Gheorghe Hrănăceru, 
Victor Bolosin și ce
ilalți au reliefat ce 
trebuie să facă orga
nizațiile U.T.C. din 
cadrul sectoarelor pen
tru mobilizarea tineri
lor la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

Vasilc PUPAZAN

Grupul de șantiere Turnu Severin B-dul Republicii nr. 53 
TELEFON 2063

familiei;

la 45 zile, pe cheltuiala șantierului;

aseqhbq sasaaaa0 g3hEBB33S0303assESHsaaaEaaa

salariați j

angajeaza

914|1968 și
3

9

pentru șantierele din Petroșani, Cîmpulung, Ciceu — 
Adjud și Orșova următoarele categorii de salariaji;

1. MUNCITORI CALIFICAȚI
— zidari tencuitori și pietrari
— dulgheri
— fierar-betoniști
— instalatori sanitari și caloriferiști
— mineri tuneliști

2. PERSONAL T. A.
— 1
— 1
— 1
— 4
— 6
— 6

șef de secție utilaj-transport 
șef sector economic 
inginer mecanic 
contabili 
gestionari 
maiștri constructori

Condițiile de angajare pentru personalul T.A. sînt cele prevăzute de H.C.M 2 383/1969 
și H.C.M. 914/1968.

Șantierele asigură, pentru toate categoriile de
— cazare gratuită, la grupul social;
— permise C.F.R. pentru salariați și membrii
— 3 mese contra cost la cantină;
— permisii legale pentru vizitarea familiei, .....
— indemnizație șantier conf. H.C.M. I 053/1959.
La șantierul Petroșani, pentru loturile de pe defileul Jiului, sc acordă in plus 1 treaptă 

de salarizare muncitorilor și o clasă de salarizare maiștrilor;
— sporul de vechime conform H.C.M. 914/1968.
La angajare sînt necesare toate actele legale care se aduc la sediul fiecărui șantier 

din localitățile arătate mai sus, sau Ia sediul Grupului de șantiere C.F.R. Turnu Severin,

Bucătari : locul 1 — Viorica 
Petruș, locul II — Ionică Un
gur și locul III — Magdalena 
Dala, toți din Petroșani.

Cofetari ; locul 1 — Marga
reta I-Iotea, locul II — Paras- 
chiva Tuschar și III — Ște- 
fania Mathe din Petroșani.

Câștigătorilor li s-au atribuit 
premii în bani și dreptul de 
a participa la faza județeană 
a concursului „Buna servire" 
ce se va desfășura în curând 
la Deva.

Mulțumim pe această 
tuturor celor ce au fost aii 
turi de noi la marea durere 
pricinuită de încetarea din 
viață a scumpului nostru soț, 
tată, socru, bunic și cumnat, 
Sîrbu Romulus, depunind co
roane și jerbe de flori și 
participând la inhumare.

Familia îndurerată

Muncitori necalificați 
pentru suprafață

Salarizarea se face conform H.C.M. 
instrucțiunilor în vigoare

zilnic între 
exploatării

Informajii suplimentare se pot obfine 
orele 7—15, de la biroul personal al 
cu sediul în Bărbăteni, municipiul Petroșan

■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
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VIZ IT A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN 

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

In spafiul circumferestru

Prima stație orbitală

(Urmare din pag. I) 

și mii de muncitori. Ei scan
dează lozinci cu urări dc bun 
venii în cinstea delegației ro
mâne, aclamă pentru prietenia 
dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Apariția la tribună a tova
rășilor Nicolae Ceausescu și Ciu 
En-lai, a celorlalte persoane o- 
ficiale române și chineze, stîr- 
nește entuziasmul mulțimii. Pe 
puntea cargoului de 20 000 tone, 
aflat in construcție, muncitorii 
s-au înșirat formind o adevă
rată gardă de onoare. Echipe 
artistice dansează în ritmul tam
burinelor și al tobelor. Pe u- 
riașe lozinci suspendate sînt în
scrise, în limba chineză, cuvin
tele : „Un salut tovarășului 
INiculae Ceaușescu", „Trăiască 
prietenia dintre poporul chinez 
și poporul român*.

la cuvîntul tovarășul Cian 
Cen-tun. secretarul Comitetului 
de partid și președintele Co
mitetului revoluționar al șanti
erului.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ccaușescu,

Inalți oaspeți, membri ai de
legației române.

Cu o jumătate de lună îna
inte — cind presa și radioul 
au anunțat vizita de prietenie 
a unei delegații de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu. 
muncitorii șantierului nostru 
s-au bucurat foarte mult aș- 
teptind cu simțăminte calde să 
ne onoreze cu prezența sa. Spe
ranțele noastre s-au îndeplinit.

Tovarășul Ccaușescu, ceilalți 
înalți oaspeți ai delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne. însoțiți de tovarășul Ciu 
En-lai, au venit la șantierul 
nostru, ceea ce constituie o 
cinste deosebită pentru cei 
13 000 de muncitori și funcțio
nari ai șantierului. Exprimăm 
cu toții stimatului tovarăș 
Ccaușescu. celorlalți membri ai 
delegației, cele mai calde urări 
de bun venit, salutul nostru 
cordial.

Călăuzindu-se după indicațiile 
președintelui Mao de a ține în 
mîini inițiativa și a se bizui pe 
forțele proprii, muncitorii șan
tierului nostru își aduc contri
buția la dezvoltarea industriei 
navale.

Vă asigurăm, stimați tovarăși, 
că ne vom mobiliza eforturile 
pentru a răspunde cinstei care 
ni s-a făcut. (Vii aplauze).

Intimpinat cu puternice apla
uze, cu ovații care nu conte
nesc minute în șir, ia cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAVȘES- 
cu.

Cuvîntarea 
tovarășului 

Nico.âs 
Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni, 
• Doresc să încep prin a vă 
adresa dv., muncitorilor de la 
Șantierul naval, tuturor mun
citorilor din Șanhai, un salut 
călduros din partea mea. La 
acest salut, adaug salutul tova
rășei mele, al delegației noas
tre, precum și al muncitorilor 
navali, al clasei muncitoare 
din România. (Vii aplauze).

Sînt deosebit de bucuros că, 
în cadrul vizitei oficiale de 
prietenie în Republica Popu
lară Chineză, am putut să vi
zitez Șanhaiul și Șantierul 
naval. (Aplauze puternice). Am 
văzut unele realizări ale mun
cii dv. — cargouri și subma
rine — și am impresii deosebit 
de bune. Pentru aceste reali
zări vă felicit din toată inima. 
(Aplauze).

Știm că, clasa muncitoare din 
Șanhai și din șantierele nava
le are un trecut glorios de lup
tă revoluționară. Intr-adevăr, 
atît in victoria revoluției, cît 
și in construcția socialistă cla

Convorbirile delegației Consiliului Central al
U.G.S.R., condusă de tovarășul Virgil Win,
cu delegația Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia

BELGRAD 7. — Coresponden
tul Agerpres, George Ionescu, 
transmite : Luni a sosit în o- 
rașul iugoslav Vrșeț o delega
ție a Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
C ^miletului Executiv, al Prezi
diul u; Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care, la 
»v?.r.ia Consiliului Central al 
Uni Vi Sindicatelor din R.S.F. 

sa muncitoare este aceea care 
trebuie să aibă rolul conducă
tor.

Am vizitat azi dimineață și o 
comună populară — Ma Lu — 
și am constatat că și in agri
cultură sînt rezultate bune. În
deosebi am putut să-mi dau 
seama de alianța dintre mun
citori și țărani — și am certi
tudinea că tocmai această ali
anță garantează construcția cu 
succes a socialismului in China. 
(Aplaii/.e).

Știm că rezultatele pe care 
le-ați obținut și in dezvolta
rea industriei și in ridicarea 
nivelului ei tehnic, in progre
sul agriculturii, în dezvoltarea 
bunăstării întregului popor se 
datoresc conducerii de către 
partid, în frunte cu tovarășul 
Mao Tzedun. (Aplauze puternice).

Și în România clasa mun
citoare, unită cu țărănimea, cu 
toți oamenii muncii, obține suc
cese însemnate in construcția 
societății socialiste. Și noi fa
cem totul pentru a asigura ca 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului său comunist, să în
făptuiască societatea nouă, so
cialistă, să asigure bunăstarea 
și fericirea tuturor celor co 
muncesc, dezvoltarea liberă și 
independentă a patriei (Vii a- 
plauze).

Ne bucură rezultatele dv., pe 
care le considerăm ca și ale 
noastre, așa cum și rezultatele 
României sînt și ale dv. (Aplau
ze). Cu cît fiecare dintre noi. 
atît poporul chinez cît și po
porul român, va obține suc
cese mai mari în construcția 
socialistă, cu atît mai mult va 
triumfa socialismul în lume. 
(Aplauze îndelungi, puternice).

Intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chi
nez. între popoarele noastre e- 
xistă relații de colaborare fră
țească. Noi sîntem convinși că 
această colaborare se va întări 
și mai mult în urma acestei 
vizite, că, clasa muncitoare din 
țările noastre va ține sus stea
gul colaborării și unității din
tre partidele și popoarele noas
tre. (Aplauze).

Doresc, în încheiere, să vă 
urez din toată inima, dv., con
structorilor navali, succese tot 
mai mari în activitatea ce o 
desfășurați, să creați nave și 
mai puternice, care să străbată 
mările și oceanele, să contri- 
buiți cu toate forțele la victo
ria socialismului. (Aplauze).

Și. deoarece în curînd urmea
ză să plecăm din Șanhai, do
resc încă o dată să exprim mul
țumirile mele cele mai sincere 
primului secretar și președinte
lui Comitetului revoluționar din 
Șanhai. întregii populații din 
orașul dv.. pentru manifestă
rile călduroase cu care ne-ați 
înconjurat în tot timpul șe
derii aici. Urez tuturor locui
torilor Șanhaiului multă" sănă
tate și fericire. (Aplauze).

Să se întărească unitatea cla
sei muncitoare de pretutindeni ! 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

La revedere, dragi tovarăși! 
(Urale. ovații). ’

In încheierea mitingului, ia 
cuvîntul tovarășul Van Hun- 
ven, membru al C.C. al P. C. 
Chinez, secretar al Comitetu
lui de partid municipal și vi
cepreședinte al Comitetului re
voluționar municipal Șanhai.

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați oaspeți din delega
ția de partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste Ro
mânia,

Tovarăși din colectivul șan
tierului naval Kiang Nan,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit înainte o cuvîntare 
caldă, prietenească, animată de 
cordialitate pentru noi și prin 
care a transmis sentimentele 
de prietenie frățească din par
tea clasei muncitoare și a po
porului român.

Aceasta constituie un imbold 
nu numai pentru membrii co
lectivului șantierului naval 
Kiang Nan, ci și pentru toți 
muncitorii și locuitorii din mu
nicipiul Șanhai. Permiteți-mi 
ca, în numele maselor largi de

Iugoslavia, va face o vizită în 
această țară.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășul Dușan Pe- 
trovici, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor 
din R.S.F. Iugoslavia, precum și 
de alte cadre de conducere'ale 
U.S.I. A fost, de asemenea, pre
zent ambasadorul român la 
Belgrad, Vasile Șandru.

In cursul zilei, între delega
ția română, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, și delega

oameni ai muncii revoluționari 
din Șanhai, să exprim sincere 
mulțumiri delegației de partid 
și guvernamentale române 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Deși între fluviul lluan Po 
și Marea Neagră există mii și 
mii de rîuri și munți care ne 
despart, în lupta îndelungată 
revoluționară, între noi și cla
sa muncitoare din România și 
poporul român s-a cimentat o 
profundă prietenie revoluțio
nară. Constatăm că, sub con
ducerea partidului Comunist 
Român, harnica și curajoasa 
clasă muncitoare din România, 
poporul român au instaurat pu
terea poporului în urma insu
recției armate și, persistînd 
în orientarea revoluționară de 
a se bizui pe forțele proprii 
și de a lupta cu abnegație, au 
obținut mari succese în apăra
rea patriei și în opera de 
construcție. Dumneavoastră nu 
vă temeți nici de încercările 
de control, intervenție și ame
nințare cu agresiunea for
țelor din afară, nici de lo
viturile calamităților naturale. 
Unit ca un singur om, poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare au luptat curajos și 
au obținut victorii. Așa cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu: ..Atunci cînd un 
popor este hotărît să-și apere 
independența și libertatea, nu 
există forțe în lume in stare 
să-1 îngenuncheze, să-l supu
nă". Această poziție exprimă 
voința fermă și încrederea în 
victorie a poporului român.

Municipiul Șanhai este un 
oraș care a cunoscut timp în
delungat dominația imperialis
mului din diferite țări și a re- 
acțiunii interne și, de aceea, 
noi, populația din Șanhai, în
țelegem foarte bine experiența 
luptei poporului român. Pre
ședintele Mao Tzedun ne în
vață întotdeauna : „Trebuie să 
știm să învățăm de la diferite 
partide frățești, trebuie să 
știm să învățăm de la po
poarele din diferite țări ale 
lumii". Noi, clasa muncitoare, 
populația revoluționară din 
Șanhai, trebuie să învățăm de 
la poporul frate român și cla
sa muncitoare din România, 
trebuie să învățăm din spiritul 
dumneavoastră revoluționar. U- 
răm clasei muncitoare din Ro
mânia și poporului român noi 
succese și mai mari în lupta 
pentru înfăptuirea cu succes a 
noului plan cincinal. Ii rugăm 
pe înalții' oaspeți să transmită 
clasei muncitoare și poporului 
frate român sentimentele de 
sinceră prietenie și un călduros 
salut din partea clasei munci
toare și a locuitorilor Șanhaiu
lui.

Salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !

Salut poporului frate român I 
Trăiască prietenia dintre 

poporul chinez și poporul ro
mân,!

Trăiască măreața învățătură 
marxist-leninistă !

Cuvîntarea a fost subliniată 
de puternice aplauze.

★
De la șantierul naval și pînă 

la celalată extremitate a Șan
haiului, o mulțime imensă a 
condus pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și celelalte persoane 
oficiale române care au între
prins călătoria în provincie, 
urîndu-le drum bun.

★
La înapoierea la Pekin, pe 

aeroport se aflau tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, precum și 
tovarășii Huan Iun-șen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, Iao 
Ven-iuan, membru al Biroului 
Politic, Ciun Ui-tso, membru al 
Biroului Politic, adjunct al șe
fului Marelui Stat Major, Ci 
Pîn-fei, ministru ad-interim al 
afacerilor externe. Li Cian, mi
nistru adjunct al comerțului 
exterior.

Ion MARGINEANU 
Eugen PREDA 
Ion GALAȚEANU

ția Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, condusă de tovară
șul Dușan Petrovici, au avut 
loc convorbiri cu privire la co
laborarea dintre organizațiile 
sindicale din cele două țări. 
A fost făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri referitor la 
mișcarea sindicală internațională 
și, în mod deosebit, în legă
tură cu colaborarea sindicală 
europeană.

La convorbiri a fost de față 
ambasadorul Vasile Șandru.

Deschiderea lucrărilor Congresului 
al XVI-lea al Partidului Popular

Revoluționar Mongol
ULAN BATOR 7 — Trimisul 

special Agerpres, Gheorghe Cio- 
banu, transmite : Luni au în
ceput, în clădirea Palatului 
Marelui Hural Popular din 
Ulan Bator, lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. 
La lucrări iau parte 785 dele
gați. Participă, ca invitate, și 
delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești, ale 
unor mișcări de eliberare na
țională. Alături de conducăto
rii altor delegații invitate, în 
Prezidiul Congresului a luat 
loc conducătorul delegației Par
tidului Comunist Român, to
varășul Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Jamsaranghiin 
Sambu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular, care a relevat 
sarcinile Congresului, convo
cat la numai trei luni după ce 
partidul și-a sărbătorit semi

VIETNAMUL DE SUD
Baza Da Nang 

bombardată din nou 
de forțele
patriotice

SAIGON 7 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul 
de sud au angajat în ultimele 
48 de ore numeroase acțiuni 
împotriva trupelor americano- 
saigoneze. Unități ale Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud au executat în 
noaptea de sîmbătă spre dumi
nică un bombardament de ar
tilerie asupra bazei aeriene a- 
mericane de Ia Da Nang. In 
provincia Tay Ninh, grupuri de 
patrioți s-au infiltrat în peri
metrul bazei americane de eli
coptere de la Katum, situată 
la 110 km nord-vesf de Saigon 
și au aruncat în aer rezervoa
rele cu combustibil. In provin
cia Tua Thien, un eșalon al 
diviziei 101-a aeropurtate a 
căzut, la circa 30 km sud-eșt 
de vechea capitală imperială, 
Hue, într-o abuscadă organiza
tă de patrioții sud-vietnamezi. 
In regiunea de nord-vest, uni
tăți ale Frontului Național de 
Eliberare au atacat șase poziții 
americano-saigoneze și o serie 
de unități de pușcași marini 
saigonezi care încercau să îna-
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WASHINGTON 7 (Ager
pres). — O acțiune fără pre
cedent a fost inițiată de un 
grup de proeminenți juriști 
americani în încercarea de 
a obliga Congresul și Ad
ministrația să pună capăt 
războiului din Indochina, A- 
proximativ 2 500 de oameni 
ai legii de pe întreg cuprin
sul Statelor Unite, între ca
re și fostul ministru de Jus
tiție Ramsey Clark, și-au dat 
întâlnire la începutul acestei 
săptămîni în capitala ameri
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® In Somalia, a fost zădăr
nicită o tentativă de complot 
împotriva actualului regim — 
a anunțat secretarul de stat 
somalez pentru problemele a- 
părării, generalul de brigadă 
Mohamed Aii Samater. El a 
precizat că planul complotului 
fusese elaborat de generalii 
Salad Gaviere și Mohamed A- 
inanshe, care urmăreau să 
scindeze armata pentru a-și a- 
tinge scopul.

La sediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (FAO) 
au început luni lucrările celei 
de-a 56-a sesiuni a Consiliului 
FAO, care are ca scop pregă
tirea Conferinței generale a 
organizației, ce se ține din doi 
în doi ani. In prima ședință, 
Consiliul a ascultat o informa
re a directorului general al 

centenarul și în ajunul împli
nirii unei jumătăți de veac dc 
la revoluția populară mongolă. 
Congresul al XVI-lea, a spus 
el, va face bilanțul uriașei 
munci constructive a poporului 
mongol în anii celui de-al pa
trulea cincinal și va jalona 
principalele probleme care se 
află' în fața partidului și sarci
nile dezvoltării continue a eco
nomiei și culturii țării în viito
rul cincinal.

Apoi, delegațiile străine la 
Congres au fost salutate de 
D. Molomjanț, membru al Bi
roului Politic al C. C. al 
P.P.R.M.

In continuare, delegații au 
ales' organele de lucru ale 
Congresului și au adoptat or
dinea de zi, care cuprinde i 
raportul C.C. al P.P.R.M., ra
portul Comisiei centrale de re
vizie, examinarea și aprobarea 
Proiectului de directive cu pri
vire la cel de-al 5-lea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale și a culturii Repu
blicii Populare Mongole pe 

inteze de-a lungul șoselei nr. 9 
dintre Da Nang și baza Khe 
Sanh, abandonată de trupele 
americano-saigoneze.

Un alt masacru
comis de trupele 

americane
SAIGON 7 (Agerpres). — Un 

masacru similar celui de la 
Song My a fost comis de către 
trupele americane în cătunul 
Truong Khanh, în aceeași pro
vincie Quang Ngai, relatează 
cotidianul saigonez „Cong 
Luan", Această știre, mențio
nează ziarul, a fost comunicată 
de martori oculari, locuitori ai 
cătunului respectiv. Ei au afir
mat că 65 de civili, în special 
copii și femei, au fost doborîți 
la Truong Khanh de tirul soJ- 
daților americani, cadavrele 
lor fiind apoi arse cu napalm.

Ziarul afirmă că o delegație 
americană a plecat spre loca
litatea respectivă pentru a e- 
fectua o anchetă.

HANOI 7 (Agerpres). — A- 
genția VNA informează că 
un avion american fără pilot a 
fost doborît de forțele armate 
din provincia Nghe An, după 
ce violase spațiul aerian al 
Republicii Democrate Vietnam.

Numărul total al avioanelor 
americane doborîte pe teritoriul 
R.D. Vietnam se ridică astfel 
la 3 395, 

Acțiune antirăzboinică
a juriștilor americani

cană, proiectând să blocheze 
timp de două săptămîni cu
loarele Congresului pentru a 
determina adoptarea amenda
mentului prezentat Senatului 
de George Mc Govern și 
Mark Hatfield. Amendamen
tul cere fixarea datei de 31 
decembrie ca termen limită 
al retragerii tuturor trupelor 
americane din Vietnamul de 
sud și încetării oricăror ope
rațiuni militare ale S.U.A. 
în Indochina. Votul asupra 
acestui amendament urmea-

FAO, H. A. Boerma, asupra 
activității din ultimii doi ani a 
organizației.

Consiliul a ales, apoi, în 
unanimitate, pe conducătorul 
delegației române, Filip Tomu- 
lescu, ca prim-vicepreședinte 
al Consiliului FAO pentru ac
tuala sesiune.

© Citînd surse informate 
din Bilbao, agenția France 
Presse anunță arestarea scrii
torului spaniol Luciano Rin
con, colaborator la cîteva pu
blicații ale editurii „Ruedo 
Iberico" din Paris. După ce a 
fost interogat timp de trei zi
le la Comisariatul central din 
Bilbao, Luciano Rincon a fost 
încarcerat în închisoarea pro
vincială Basauri, urmînd să 
compară în fața Tribunalului 
de ordine publică. 

anii 1971—1975, alegerea orga
nelor centrale ale partidului.

La primul punct al ordinii dc 
zi, a luat cuvîntul Jumjaa- 
ghiin Țendenbal, prim-sccretar 
al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

A fost prezentat apoi rapor
tul Comisiei centrale de revi
zie.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Seară 
culturală 

românească 
la Viena

VIENA 7. — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite: Universitatea 
din Viena, a găzduit o seară 
culturală românească organi
zată de Lectoratul de limbă 
și literatură română din ca
drul Institutului de filologie 
romanică al Universității, cu 
prilejul aniversării a 100 de 
ani de la nașterea marelui 
istoric și cărturar român Ni
colae lorga. Despre persona
litatea lui Nicolae lorga a 
vorbit prof. Vasile Șerban de 
la Lectoratul de limbă și li
teratură română al universi
tății vieneze.

Spre a se face față circula
ției intense, în orașul Tokio 
s-au creat șosele suprapuse,
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ză să aibă loc în Senat la 
22 iunie. Observatorii politici 
apreciază că anul acesta a- 
mendamentul Mc Govern- 
Iiatfield, care se bucură pînă 
în prezent de sprijinul a 
peste 40 de senatori demo- 
crați și republicani, are mai 
multe șanse de a fi adoptat.

Acțiunii juriștilor i s-au 
alăturat diverse alte persona
lități politice, printre care 
cițiva foști miniștri demo
crat!.

© La Casa de cultură a 
orașului Livorno s-a i- 
naugurat expoziția de artă 
care cuprinde 63 de lucrări 
de pictură și sculptură, pre
cum și țesături ale unora din
tre cei mai reprezentativi ar
tiști amatori români.

La deschiderea expoziției a 
participat, între alții, președin
tele Consiliului districtual Li
vorno, Valdo del Luccese.
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MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Potrivit programului de explo
rări cosmice, stația științifica 
orbitală „Saliut" a început luni 
să funcționeze ca primă stație 
științifică orbitală pilotată, a- 
nunță agenția TASS.

La ora 9,45, după acostarea 
navei cosmice „Soiuz-11" la 
stația „Saliut", plasată pe orbi
tă la 19 aprilie, echipajul a 
trecut la bordul stației științi
fică. In acest fel a fost rezol
vată sarcina tehnică de aducere 
a unui echipaj la bordul unei 
stații științifice orbitale cu a- 
jutorul unei cosmonave de 
transport.

Procesul de cuplare a apara
telor cosmice s-a realizat în 
două etape. Intîi, a fost efec
tuată apropierea navei „Soiuz- 
11" de stația „Saliut" pînă la 
distanța de 100 metri cu aju
torul aparatelor automate. In 
continuare, apropierea s-a rea
lizat prin mijloace de dirijare 
manuală. După ce cosmonava 
a acostat la stația „Saliut", a 
fost efectuată prinderea mecani
că rigidă a celor două aparate 
și cuplarea cu ajutorul uner

Holeră în Ciad
Autoritățile sanitare din 

Ciad au anunțat că in re
giunile din vestul țării au 
fost înregistrate numeroase 
cazuri de holeră, numărul 
morților fiind de peste 400.

înălțate pe piloni la marile în
tretăieri de artere. In foto se 
poate vedea o parte din acest

pilulată
mijloace electrice și hidraulice.

Apoi, cosmonauții au veri
ficat ermeticitatea încăperilor 
și funcționarea sistemelor do 
bord ale stației, parametrii mi
croclimei din încăperile apa
ratelor dc zbor cuplate, au des
chis capacul hubloului erme
tic dintre cele două aparate și 
au trecut în interiorul stației 
științifice.

Comandantul stației științifi
ce „Saliut", Gheorghi Dobro- 
volski, a raportat că membrii 
echipajului se si/pj bine Și au 
trecut Ia îndeplinirea progra
mului de zbor. '

In acest fel, în spațiul cir- 
cumterestru funcționează prima 
stație orbitală științifică pilo
tată. A fost făcut prin aceasta 
un pas important în dezvolta
rea tehnicii cosmice. Folosirea 
noului complex cosmic, compus 
din stația orbitală și cosmona
va de transport pentru deservi
rea ei, deschide largi perspec
tive pentru explorarea spațiu
lui cosmic în interesul științei 
și economiei naționale, conchi
de agenția TASS.

Un cordon sanitar a fost in
stituit în jurul unei largi 
zone situate in partea de est 
a lacului Ciad. Au fost tri
mise de urgență echipe me
dicale pentru vaccinarea 
populației.

complex de șosele în partea 
de jos a orașului.

Sărbătoarea 
trandafirului

tul Agerpres, C. Amariței, 
transmite : La Kazanlîk, s-a 
încheiat duminică tradițio
nala sărbătoare a trandafiru
lui. Mai mult decît o prea
mărire a florilor, această 
sărbătoare a producătorilor 
de trandafiri din județele 
Stara Zagora și Plovdiv este 
un eveniment al vieții eco
nomice a Bulgariei.

Trandafirul oleaginos bul
gar și-a cîștigat cu fiecare 
an un loc tot mai important 
pe lista principalelor produ
se de export ale economiei 
bulgare, fiind deosebit de 
căutat în străinătate. Actu
alul plan cincinal prevede 
dublarea suprafețelor cultiva 
te cu trandafiri oleaginoși 
(de la 1 300 hectare în 1970 
la 2 000—2 500 hectare în 1975) 
și o serioasă extindere 
a suprafețelor cultivate cu 
levănțică și mentă.
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O nouă locomotivă e 
lectrică construită la 
Novocerkassî, regiunea 
Rostov a intrat în faza 
de încercare. Locomoti
va are 8 arcuri, cu
rent alternativ „Vb 80
T" și frînă reostatică.
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