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în dezbatere 
publică, 

proiectul
Legii privind 

încadrarea 
și promovarea 

în muncă 
a personalului 
din unitățile->

socialiste

Potențialul
Operatorul Ion Chirilovîci consultând panoul de comandă a cazanelor de 40 atmosfere 

de la centrala electrică Vulcan. Foto: Ion LEONARD

uman
va fi măsurat

după criterii mai juste,
va fi valorificat

ca atare
Proiecul Legii privind .înca

drarea și promovarea în muncă 
a peisunalului din unitățile so
cialiste de stat, publicat în 

.presă și supus dezbaterii pu- 
•'blic-e. se înscrie în rîndul mul
tiplelor măsuri luate de con- 
,-ducerea partidului și statului 
Ipentru perfecționarea continuă 
(a organizării și conducerii ac
tivității economice și sociale.

In elaborarea legii se por
nește de la cerințele pe care 

he impune actualul nivel al 
^dezvoltării economiei naționa
le, bazat pe introducerea celor 
[mai noi cuceriri ale științei 
[și tehnicii contemporane, de la 
necesitatea obiectivă de a se 
încredința conducerea tuturor 
'domeniilor de activitate unor 
cadre competente, cu un nivel 
de pregătire profesională și 
stagiu corespunzător, cadre ca
pabile să transpună în viață 
sarcinile multiple ale actualei 
etape de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre.

Proiectul de lege constituie 
un nou pas făcut în politica 
'de promovare a cadrelor și, 

"’desigur, îmbunătățit cu prile
jul dezbaterilor ce au loc, prin 
propuneri ale oamenilor mun- 

l’.cii. legea ce va fi adoptată va 
crea. într-adevăr, cadrul fa- 

hVorabil care să ridice în mod 
rea! rolul cadrelor la înălțimea 
nivelului pe care l-a atins 
jproccsul de producție, a pro
blemelor conducerii economiei 
.tot mai complexe pe care le 
impune mersul nostru înainte.

Studiind proiectul de lege, 
consider că la forma lui ini
țială sînt posibile a se aduce 
îmbunătățiri : sînt necesare a- 
numite reformulări în text 
pentru a nu da naștere la in
terpretări diferite, se cer pre
cizări suplimentare.

La art. 25 privind încadra
rea în funcția de 'clinician 
principal, se prevede că pot fi 
încadrați :

a) tehnicieni și cadre care 
ocupă alte funcții tehnice, cu 
c vprhimp de cel puțin 5 anie vechime de cel puțin 5 
în astfel de funcții i

b) muncitorii specialiști 
muncitorii încadrați în catego
ria cea mai mare de încadra- 

' ra în rețeaua ramur*i respec-

și

tive, absolvenți ai școlilor pre
văzute la art. 24 ;

c) absolvenții liceelor de cul
tură generală, care au stagiul 
prevăzut la litera a, dacă au 
absolvit un curs de specializare 
cu profil tehnic.

Față de această formulare 
din proiect se poate interpreta 
că absolvenții liceului de cul
tură generală, care au o ve
chime de 5 ani ca muncitori 
calificați, pot fi încadrați ca 
tehnicieni (conform art. 24 lit. 
d) și după un stagiu de 5 ani 
în această funcție, conform 
art. 25 lit. a, pot fi încadrați 
ca tehnicieni principali, pre
cum și că acești absolvenți pot 

’ “ -- tehnicieni
dacă 
curs 

tehnic.
consider nece- 

includerea alineatului c 
din art. 25 în alineatul a al 
aceluiași articol. Legat de ar
ticolul 30, privind încadrarea 
în funcția de maistru, consider 
necesar ca absolvenții 'școlilor 
postliceale cu profil tehnic, 
după o vechime de cel puțin 5 
ani ca muncitori în speciali
tatea respectivă, să poală fi 
promovați în funcția de mai
stru.

Articolul 61 prevede compe
tența Consiliului de adminis
trație al centralelor industriale 
d,e a reduce vechimea minimă 
necesară cu 1—3 ani, în cazul 
promovării în funcție de con
ducere a cadrelor tinere care 
împlinesc condițiile de studii. 
Avînd in vedere că solicitările 
de reducere a stagiului sînt 
destul de frecvente iar ședin
țele Consiliului de administra
ție, în funcție de necesitățile 
producției, se țin însă o dată 
Pe trimestru, socotesc necesar 
ca această competență să lie 
atribuită unui organ colectiv 
de conducere, inferior Consiliu
lui de administrație, respectiv 
biroului executiv, problema re- 
zolvîndu-se în acest caz mult 
mai operativ.

Rețin, de asemenea, din tex- 
Ing. Arcadie FODOR, 

șeful serviciului salarizare 
și aplicare norme — C.C.P.

(Continuare in pag. a 3-a)

ca 
numai 

un

fi încadrați 
principali, 
absolvit și 
specializare cu profil 
In acest sens, 
sară

au 
de

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSE 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ 

VIETNAM
CONVORBIRI OFICIALE

La Palatul prezidențial din 
Hanoi au avut loc convorbiri 
oficiale între delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului

Interes permanent

Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al Partidului Comunist Român, 
primarul general al Capitalei, 
Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
George Macovescu, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim- 
adjunct a] ministrului afaceri
lor externe. Ion Florescu, mem
bru supleant al Comitetului

Central al Partidului Comunist 
Român, șef de secție la Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, prim-adjunct 
de șef de secție la Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Emilian Dobrescu și 
Constantin Mitea, membri su- 
pleanți ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
consilieri la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Constantin Băbeanu, ambasado
rul României la Hanoi.

Din partea vietnameză, au 
participat tovarășii Truong 
Chinh, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele Co
mitetului Permanent al Adu
nării Naționale, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al

Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al Re
publicii Democrate Vietnam, 
Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru, Nguyen Duy, 
Trinh, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vice-prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe, 
Nguyen Van Tran, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam, prim-secretar al Comite
tului de partid Hanoi, Hoang 
Van Tien, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul P.e- 
publicii Democrate Vietnam Ia 
București.

Convorbirile s-au desfășurat) 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

pentru creșterea cantitativă
și calitativă

a produselor de
Mai devreme ca în alți ani, 

vara a poposit și pe melea
gurile noastre. Zilele sînt din 
ce în ce mai călduroase iar 
nevoia de a ne răcori tot mai 
evidentă. Avem această posi
bilitate colindînd localitățile 
Văii Jiului ? I.I.L. Petroșani, 
alături de o serie de alte pro
duse ce le pune la dispoziția 
concetățenilor noștri, a unită
ților economice, manifestă un 
interes permanent și pentru 
satisfacerea nevoilor mereu 
crescînde a produselor de se
zon. Răspunsul l-am primit din 
partea tovarășului ing. Emeric 
Farkaș, directorul întreprinde
ri: de industrie locală, Petro
șani, întreprindere care, pe iîn- 
gă altele, 
sortimente 
și gheață.

— După 
marcat, ne-a declarat ing. E- 
ineric Farkaș, prezența produ
selor noastre pe piață poate fi 
considerată un fapt împlinit.

produce și cîteva 
de răcoritoare, sifon

De altfel pot să vă informez 
că peste 90 la sută din totalul 
produselor noastre de sezon 
sînt vîndute consumatorilor 
prin intermediul T.A.P.L.-uIui 
cu care avem încheiate majori
tatea contractelor.

— Profităm de faptul că ați 
rostit cuvîntul : contracte. Vă 
rugăm să prezentați cititorilor 
noștri, prin intermediul aces
tor rînduri, principalele produ
se Pe care le puneți la dispo
ziția lor, folosind aceste ine
vitabile forme de colaborare 
între două unități economice.

— Da, le voi menționa pe 
scurt. Producem gheață artifi
cială, băuturi răcoritoare (li
monada și citric), sifon, capsu
le pentru autosifon. Cu excep
ția citricului, o băutură apre
ciată de consumatorii noștri, 
restul produselor le-am pus 
la dispoziția beneficiarilor și 
in anul trecut. 212 000 litri de 
sifon, 116 000 litri de limonada. 
18 000 capsule pentru autosi-

sezon
foane și 822 tone de gheață au 
constituit producția specializa
tă de sezon a I.I.L, Petroșani 
în 1970. Cu excepția cifrei care 
indică băuturile 
unde beneficiarul a 
pentru moment un 
aproape identic aceluia de anul 
trecut, clauzele prevăd spori
rea capacității de fabricație a 
Unităților noastre. Astfel 
trebui ca în 1971 să 
230 000 litri sifon, 950 
gheață și 
pare însă 
vor trebui

răcoritoare, 
încheiat 
contract

va 
livrăm 

tone 
24 000 capsule. Se 
că- cifrele inițiale 
revăzute, deoarece, 

numai în primele cinci luni 
ale anului, mult mai puțin 
călduroase, au și fost consu
mați 91 000 litri sifon, 
pe 30 000 litri limonadă, 41000 
litri citrice și 200 tone gheață.

— Intr-adevăr „aderența" 
mare a locuitorilor municipiu-

aproa-

Interviu consemnat de
Nicolae LOBONT

(Continuare in pag. a 3-a)

LA MONUMENTUL EROILOR DIN HANOI
In dimineața celei de-a doua 

zile a vizitei sale în Republi
ca Democrată Vietnam, delega
ția de partid și guvernamen
tală română, condusă de ‘ova- 
rășul Nicolae Ceaușescu, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor din Cimitirul 
Combatanților căzuți în lupta 
anticolonialistă, pentru elibera
rea capitalei.

Situat în mijlocul unui parc 
din suburbia Mai Dich a Ha
noiului, cimitirul combatanților 
este dominat de un obelisc

durat în stilul arhitecturii cla
sice vietnameze, pe care stă 
scris: ..Patria va fi veșnic re
cunoscătoare eroilor căzuți pe 
cîmpul de luptă". Conform unei 
tradiții statornicite în anii de 
după eliberare, acesta este lo
cul unde tinerii recruți din 
Hanoi depun jurămîntul m:li- 
litar, făcînd legămînt să apere 
patria socialistă, pămînlul 
Vietnamului eroic.

In fața Monumentului, dele
gația română a fost întîmpi- 
nată de tovarășul Le Duan, de

alți conducători de partid și 
de stat vietnamezi.

O gardă militară dă onorul. 
La picioarele obeliscului este 
depusă o coroană pe a cărei 
panglică scrie : „Din partea
delegației de partid și guvern 
namentale a Republicii Socia
liste România".

Se păstrează un moment de 
reculegere, în timp ce răsună 
acordurile solemne ale unul 
marș funebru închinat eroilov 
care și-au dat viața pentru inj 
dependența și libertatea patriei 
vietnameze.

Spectacol de gală
Cu prilejul vizitei în Repu

blica Democrată Vietnam a de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România, în sala Ba Dinh a 
avut loc un spectacol de gală.

La intrarea în sală a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale, Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer și a celorlalți membri ai 
delegației române, a tovară
șului Le Duan, Truong Chinh, 
Fam Van Dong și a altor con
ducători de partid și de stat 
vietnamezi, toți cei prezenți 
aplaudă cu deosebită însufle
țire.

La spectacol asistă membri 
ai Comitetului Central al Par
tidului celor ce Muncesc din

Vietnam, membri ai guvernului, 
ai Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, ai Co
mitetului Central al Fron
tului patriei, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de 
cultură și artă, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, corespondenți ai pre
sei străine. Participă, de ase
menea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Hanoi 
și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Programul spectacolului a 
cuprins cîntecc și dansuri cu 
tematică revoluționară, mareînd 
momente ale luptei poporului 
vietnamez pentru independență, 
împotriva agresiunii imperialis
te, precum și piese reprezen

tative ale folclorului vietnamez. 
In onoarea solilor poporului 

român, artiști de frunte din 
capitală au prezentat melodii 
populare românești, printre 
care și „Ciocîrlia", executată 
cu virtuozitate la flaut, cu a- 
companiament de instrumente 
populare vietnameze.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

La sfîr.șit, artiștilor le-a fost 
oferit un coș de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale.

Conducătorii de partid și de 
slat români și vietnamezi urcă 
pe scenă, îi felicită călduros pe 
artiști pentru măiestria lor, so 
fotografiază împreună cu aceș
tia.

Con ferința 
municipală 

a Organizației 
pionierilor

Astăzi, la ora 9, în -sala 
mică a Casei de cultură din 
Petroșani își începe lucrările 
Conferința municipală a Or
ganizației pionierilor. Se vor 
dezbate cele mai importante 
aspecte ale vieții de organi
zație.

Dezbatere
In sala clubului sindicate

lor din Lupeni este prevăzu
tă pentru mîine, la ora 18, 
o dezbatere interesantă pe 
tema: „Relațiile dintre cei 
trei factori ai procesului de 
producție : muncitor, maistru, 
inginer". In încheiere, par- 
ticipanților li se va prezen
ta un program artistic susți
nut de formația de muzică 
ușoară.

Vizite ale tovarășei Elena Ceaușescu
Tovarășa Elena Ceaușescu, 

însoțită de Phan Thi An, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Uniunii Femeilor vietname
ze (U.F.V.) a făcut o vizită la 
sediul acestei organizații. La 
sosire a fost întâmpinată de 
Nguyen Thi Thap, președintă, 
și Li Thi Xuyen, vicepreședin
tă, precum și de alte repre
zentante ale conducerii Un’u- 
nii Femeilor vietnameze.

Adresînd un fierbinte salut 
femeilor din România, gazdele 
au rugat să li se transmită a- 
cestora, întregului popor ro
mân, mulțumiri pentru spriji

nul frățesc și ajutorul multi
lateral acordat poporului Viet
namului, luptei sale împotriva 
agresiunii imperialiste.

A avut loc apoi un schimo 
de păreri cu privire la activi
tatea organizațiilor de femei 
din cele două țări, subliniin- 
du-se contribuția de seamă a 
femeilor în viața sociai-politică. 
Gazdele au informat despre 
munca plină de abnegație i 
femeilor vietnameze în opera 
de construcție a țării de edifi
care a socialismului, despie cu
rajul și dîrzenia cu care par
ticipă la marea epopee a apă
rării patriei.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
urat femeilor vietnameze, în
tregului popor, noi și mari 
succese în împlinirea idealu
rilor naționale, construirea 
unui Vietnam independent, li
ber, pașnic și prosper.

In cursul după-amiezii, tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțită 
de Pham Thi Xuan Tu, soția 
tovarășului Nguyen Du. Tr.nh, 
a vizitat muzeul de artă din 
Hanoi, care cuprinde lucrări 
reprezentative de mare valoare 
ale culturii și civilizației viet
nameze. din cele mai vechi 
timpuri pînă în prezent.

La București s-a încheiat, joi, colocviul european cu tema 
„CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COUPERARE 

ÎN EUROPA: ETAPE, PROCEDURI, CONȚINUT11
La București s-a încheiat, joi, 

Colocviul european cu tema 
„Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa : etape, 
proceduri, conținut", desfășurat, 
timp de trei zile, sub auspiciile 
Asociației de Drept Interna
țional și Relații Internațio
nale din România (A.D.I.R.L).

La masa dezbaterilor s-au În
trunit, cu acest prilej aproape 
7Q de experți și specialiști in

domeniul relațiilor internațio
nale — personalități științifice, 
reprezentanți a numeroase u- 
niversități, institute, asociații, 
societăți de relații internațio
nale și organizații internațio
nale, din majoritatea «Latelor 
europene, precum și din Ca
nada și S.U.A. Intr-o atmosfe
ră constructivă, de lucru, ei au 
examinat căile și modalitățile 
prin care oamenii de știință

pot contribui la întărirea secu
rității și dezvoltarea cooperăr i 
pe continentul nostru, la extin
derea și diversificarea relații
lor intereuropene, în spiritul 
normelor fundamentale ale 
dreptului și legalității interna
ționale. Participanții au avan
sat idei și au sugerat propu
neri concrete cu privire la oi-

(Continuore in pag. a 3-a)
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să le Jaci ciad vei

de cai ori bi-

NOAPTEA,
pe

FOILETON

BUUUII...

sint. 
cind 
luat 
am

la loc 
unități- 
din ca- 
mîndria

vrea 
M un- 
ina re 
pul in

so
li r-

fc- 
fu- 
fio- 

cu 
fe

el in clasa a 
generale nr. 
speriat mai 
banii cu un 

s-a uitat sfi-

șo- 
rea.

alta, 
veri-

de mine, 
„incolo". 
nu mi-e,

spu- 
c re

dă-1 
grijă 
cap.

furie 
într-o 
locu- 

noap- 
fără

pe
închisoare.
Hoban își

i ținut să-mi 
nu m-am pu- 
nu-i răspund

medicilor, el nu a pu- 
salvat. Peste două săp- 
a încetat din viață în 

Lovitura primită la cap 
decisivă. Cauza a fost

a-ntiia turnam... De. 
mea de cind m-am

pornit cu gra-
Nu duceau la

Nimeni nu 
relație ajută-

Multe fapte de 
înscrise

eu bucuros 
cind m-am

Așa

că era jjrezbit, a 
sin și m-a intre-

nu mi-e
drumurile 

de nevastă 
părăsit. Dar copiii... 

mei... Mă-

acțiune. su- 
— resorturi 
vigoare ina- 
există asc-

„mie“. 
măi, caii ?

profesiunea 
miliție ve
la liniștea 

între oa- 
cuceririlor

măsura
E- 
fă-

pur, 
dom nule... Dar nu te mai ne
căji. Iți face băiatul rost de 
alta. Tot aur pur. Și tot 200 
lei le costă. Miine ți-o aduc.

înainte, o

RECUNOȘTINȚA

Privighetoarea 1 : — Ce fa

Și.

1

Dă-mi-1 
eu pot

cerle-n parc?!

turiștilor care

Desen de I. L1C1U

hotel, cine le mai dă con

ca-
: a

spre litoral ?...

n-au loc In

cei
un 
fo- 
dar

dea îna- 
ce pace...
între

nici

! Cum

Privighetoarea 2 :

tentat la bunul obștii: altun
deva, un ndivid tulburai de 
băutură s-a năpustit cu 
iisupra celor din jur; 
noapte, a fost jefuită j 
înță particulară: în altă 
1e, un om a fost găsit 
viață la margine de drum...

Dar cîte fapte antisociale nu 
pe raza munici- 

ori. ziua ori 
tîrzii din noapte, nu 

un telefon, 
intervenție

se consumă 
piului... De cile 

ceasuri 
sună strident 
)ieitîndu-se 
gcnlă...

•Și omul în 
vine. I’e vreme bună 
6n orice dispoziție <
< uvîntu) lui de on 
Car: urgentă și competență. El 
știe că oamenii i se adresează
< i» încredere și nu stă pe gîn- 
duri să le vină în ajutor, să 
le asigure liniștea, echilibrul so
cial-moral.

Am onsemnat in repetate 
lieduri. în pagina de față, e- 
#■ rturile unor colective de mun
că, din cele mai diverse do
menii de activitate, unitatea lor 
de voință și de 
dura lor interioară 
tare percutează cu 
inie. Și în miliție 
menea celule puternice, dura
bil legate între ele. a căror 
forță de percuție este pusă e- 
fc.'iiv și nedisimulat în slujba 
colectivității umane.

Jn activitatea sa. reporterul

craterul de miliție. Împreună 
militează pentru ordine și ar
monie între semeni, iau atitu
dine împotriva celor certați cu 
munca și cu viața leală, acțio- 
nea ă in spiritul legilor drepte 
ale țării noastre, al dreptății și 
t hității sociale. Am putea 
cita numele multor lucrători de 
miliție din municipiul Petro
șani care, prin promptitudinea 
în intervenții, prin competența 
și operativitatea cu care elu
cidează cauze dintre rele mai 
interesante, și mai dificile, se 
bucură de stima și aprecierea 
populației.

Intr-o recentă discuție la 
Serviciul de miliție al munici
piului Petroșani am reținut două 
auze deosebit de importante, 

■nstrumentate cu maximă ope
rativitate de către lucrători ni 
miliției locale, pe care lc vom 
icda în rîndurile care ur
mează i

Telefonul a sunat prelung, 
ca de atîtea ori. La miliția Pe
troșani se anunța un caz deo
sebit. în seara zilei anterioare, 
șeful de echipă Adolf Fomeis, 
de la I.L.1I.S. „Valea Jiului" 
— lotul Dănuțoni — a fost 
găsit în stare de inconștiență 
în locuința sa. Cu toate stră
daniile 
lut fi 
tămîni 
spital, 
fusese

duse de căpitanul Avram Ho
ban. Nu exista nici ce) mai 
mic indiciu caic să-i pună pe 
lucrătorii de miliție pe urmele 
criminalului. Victima n-a putut 
scoate nici un cuvînt. Din clipa 
în care a fost 
știut nimic.

Cercetările au 
bă și atenție,
nici un rezultat, 
putea da vreo 
toare Dar s-a continuat cu in
sistență și minuție. Crima eu 
jaf a fost eludată. Ucigașul a 
fost deferit organelor de jus
tiție și pedepsit 
faptei ; 17 ani
i hipa căpitanului 
cusc datoria.

Cu cîteva zile
tiță dc 7 ani, din Vulcan, 
sese amăgită dc un individ 
ros, batjocorită și lăsată 
viață în primejdie pe calea
rată. S-a cerut din nou ajuto
rul miliției. Cercetările au fost 
conduse de căpitanul Dumitru 
Nicolae. Răufăcătorul a fost de
pistat în scurt timp. Pentru a 
se. dezvinovăți, a uzat de toate 
mijloacele de care era capabil, 
inclusiv simularea nebuniei. Ex
pertiza medicală de specialitate 
a dovedit însă că simula. De
pozițiile lui nu l-au putut a- 
păra dc pedeapsă pentru fapta 
săvîrșită cu atîta cruzime. Fata 
a fost salvată, iar odiosul in
divid condamnat de mai

5-a dus acasă și le-a spus 
părinților întimplarea. Aceș
tia i-au înțeles frămintarea, 
au mai făcut unele investi
gații, dar în radar. Eleva

și-a primit din 
nou „răsplata".

Am reținut și redat doar 
două din multele cauze încre
dințate lucrătorilor de la mili
ția Petroșani și soluționate eu 
maximă operativitate și com
petență. Dar cîte altele n 
fost soluționate la fel... 
oameni nu au simțit aproape 
umărul puternic și hotărî! al 
lucrătorului de miliție, (îți oa
meni nu i-au cerut și au pri
mit operatix ajutorul...

Pentru că, prin 
sa, lucrătorul de 
ghoază permanent 
și buna înțelegere 
meni, la apărarea 
revoluționare ale poporului.

Munca lucrătorului de mili
ție se desfășoară exclusiv între 
oameni, cu sprijinul oamenilor.

Purtătorii cravatelor purpu
rii sini elevii cei mai buni 
la învățătură, cei mai disci
plinați, cei mai corecți. Le
gă mintal pionieresc le stră
bate ca iui fir roșu întreaga 
activitate — acasă, la școală, 
in societate, 
pionier sint
de cinste in jurnalul 
lor și detașamentelor 
re fac parte, sint 
școlii, a părinților.

Cind a văzut suma de 400 
lei pierdută de cineva, de 
bună seamă, pioniera MARI
NELA PIREA, 
lV-a a Școlii 
5 Vulcan, s-a 
întîi. A ridicat 
gest copilăresc, 
oasă in jur, chinuită de un 
singur gind : cine o fi pă
gubașul ? A întrebat în dreap
ta. a întrebat in stingă, dar 
nimeni nu reclama pierderea 
respectivei sume de bani. De
venise aproape mintoasă pe 
sine pentru că nu apărea o- 
mul care pierduse banii ca 
să-i facă ea marea bucurie. 
Ce mîndră ar fi fost.

Cuvînt

de pionier
MARINELA PIREA a luat a- 
tunci hotărîrea să depună 
banii in. contul deschis pen
tru construirea sălii de sport 
din localitate. Era ultima și 
cea mai bună soluție.

S-a întors printre colegi 
mîndră de gestul ei, de origi
nalitatea rezolvării unei fap-

te pionierești demnă de toa
tă lauda. Cei aproape 30 de 
elevi din clasa a IV-a a Șco
lii generale nr. 5 Vulcan au 
felicitat-o pe MARINELA 
pentru fapta ei, prin care a 
făcut cinste detașamentului 
de pionieri, școlii, familiei.

Exemplul oferit de pioniera 
MARINELA PIREA certifică 
încă o dată că pionierii știu 
să-.și respecte legămîntul, că 
ei sini cei mai buni elevi in 
toate împrejurările. Coman
dantul unității de pionieri, 
de la Școala generală nr. 5 
Vulcan — prof. DAN MATEI 
— a adresat numai cuvinte 
de laudă la adresa elevei 
MARINELA PIREA — frun
tașă la învățătură, exemplu 
de cinste și modestie, ener
gică și activă la toate acti
vitățile pionierești organizate 
in școală, ea însăși o iniția
toare și bună organizatoare a 
unor acțiuni.

Pionierii își respectă legă- 
mintul. Exemplul lor este 
demn de urmat. Fapta bună 
de pionier urmează întotdea
una cuvintul dat.

■
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ALCOOLUL... SOLICITA 
CERTIFICAT MEDICAL
MEDICUL REFUZA
ALCOOLUL „FIERBE"
OPINIA
PASIVA

PUBLICA STA

La cîteva minute după ce 
m-am născut, tata m-a pri
vit lung, 
scuipat in 
bat :

— Ce-ai 
Ji mare ?

Pentru că a 
ceară părerea, i 
lut abține să 
cu gravitate:

— Negustor 
jutier.

A făcut ochii mari de pa
siunile mele foarte precoce, 
dar bunica l-a liniștit.

— Drăguțul de el (adică 
de mine), cred că așa va fi. 
Uite ce inclinații are.

Spre bijuterii nu știu dacă 
aveam înclinații sau nu, dar 
spre cai aveam. Mi-arnintesc 
perfect de bine că mă tot 
înclinam spre un căluț de 
lemn, adus de o mătușă a 
mea. care-mi prezicea că voi 
face armata la cavalerie.

Și tare bine a intuit scum
pa mea mătușă. A venit 
vremea să plec la oaste. Era 
tirziu și era toamnă. Tocmai 
ruginea frunza din vii. Ne-am 
adunat mai muiți prieteni, 
am cintat „Negri mai 
maică, munții / Toamna 
pleacă recruții", ne-am 
valizele cu merinde și 
plecat spre unitate. Ne-am 
prezentat la repartizare. Șe
ful garnizoanei ne-a pus mai 
multe întrebări. La una am 
răspuns și eu cu

— Cui ii plac, 
zice.

— Mie — sar 
dintr-un colț. De 
născut îmi plac, 
nea și bunica. Dacă nu 
deți. puteți să-i scrieți. 

Sergent, 
la grajd.' Și să aibă 
de cai ca fie ochii din

— 'Nțeles dom'colonel. Hai 
mă .' Cai ți-au trebuit, neno
rocit ule ...

Trecut-au anii. Caii au ră
mas pasiunea mea. De la un 
negustor vechime auzi

Noaplea, pe ful
gerătură / Atuncea caii se 
tură'. Dar eu nu prea mă 
pricepeam la proverbe și nu 
prea-i furam. Ii cumpăram 
ieftin ori de cite ori mi se 
ivea prilejul. Ziua, noaptea, 
pe vreme bună, pe fulgeră
tură. Nu țineam cont de 
timp, ci <le bani. Tirgul îl fă
ceam repede. Iar cind îi vin
deam, eu nu ceream cit rfra-

cui pe tămiie. Și treburile 
mergeau strună. Cind mă 
intorceam de la răcoare, că 
aveam vacanțe și pe acolo, 
îmi reluam activitatea cu 
caii. Ieșea tain bun. Din 
cinci in cind. insă, aveam 
goluri in producție că mă sa
botau unii și eram obligat 
să mă despart temporar de 
cai. 11 ani am stat la „grajd" 
spre bucuria unor cai.

Cind am venit ultima dată 
acasă, am luat o hotărire e- 
roică: să-mi abandonez pa
siunea vieții mele și să lu
crez și eu undeva. Am in
trat zidar la C. T. Mintia. 
Plictiseală mare. Nopți la 
rind visam numai cai. mă 
fhemau nechezaturile lor. Dar 
am rezistat ispitei. M-am tot

gîndit, ani tot socotit și, de 
comun acord cu mine, am 
decretat : trec de la ființe 
la necuvintătoare. Mi-am a- 
dus aminte și de prima mea 
discuție cu tata și am devenit 
imediat un om fin : m-am 
făcut bijutier. Mai bine zis. 
negustor de bijuterii.

— Un inel de aur. o veri
ghetă pentru fericirea dum
neavoastră, un ghiul unic, 
cercei, cercei celebri vă ofe
ră băiatul.'... Din aur pur. 
Parol ! Ce preț domnule... O 
nimica țoală. O să 
meniți toată viața.

Și mă pomenesc, 
menesc intr-o zi cu 
re mă ia fin, la fix.

— Ascultă scumpule țeram 
intr-adevăr, scump; nu ciș 
tigam înainte pe 5 cai ci 
acum pe tot atîtea verighete) 
— zice. Am pierdut verighe
ta cumpărată de la tine. Mă 
oftic de supărare nu 
Și cit mi-am dorit o 
ghetă de aur.

— Te înțeleg... ztur

Șmecherul. Mă filase. Afla
se că bijuteriile mele nu 
conțineau nici urmă de aur, 
ci erau aramă sută Ia sulă. 
Am căutat să-i explic, dar nu 
s-a lăsat. Și iată-mă acum din 
nou cu arama pe față. Și ce 
bijuterii 
pasiunea 
născut...

Acum 
că știu 
Și nici i 
că m-a 
Cei trei copii ai 
car, ăla de doi ani nici nu 
mă cunoaște. D-aia aș 
să mă recomand : Cuță 
tean. din Hațeg, fost 
negustor de cai. fost 
zidar la Mintia, fost bijutier 
celebru, viitor condamnat 
pent ru escrocherie.

At it a tot...

— Ce aparat fam ai, mă lor- 
duche 1 Pozează bine ?

— Excelent.
— Ia să vedem, mă ! 

și mie pul in, să vedem 
poza cu el !

— Ține, mă Micule 
să nu jwți !...

Și Nicolae Zburdalu a ținut. 
Ține și acum aparatul de fo
tografiat ai lui Iordache Bar
da» deși acesta i-I ere cu in
sistență de multă vreme. Zbur
dalu

linăra sora Mana Mircea 
de la punctul de injecții al 
spitalului din Vulcan — un 
exemplu de corectitudine și 
amabilitate — demnă de so
licitudinea tuturor pacienți- 
lor pe care îi tratează.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA 

cu sprijinul 
colaboratorilor 

Ioan DURECI și 
Dumitru CORNEA

pentru sănătatea 
muncii este tot

Pe lingă multiplele 
■ acordare a asistenței 

populației, funcțio- 
dispensare de între- 
Medici de specialita-

nu vrea să i-1 
și pace. Adică 
ceartă continuă 
Zburdalu nu are 

di opt asupra aparatului dc 
tografiat a) lui Bardan, 
-a făcut stăpin pe el.

Doar copiii, în joaca lor 
pricioasă, mai fac ceea ce 
făcut Nicolae Zburdalu din Lu- 
peni. Dar el nu mai e de mult 
copil. Pînă-i va restitui lui 
Bardan aparatul de fotografiat, 
Zburdalu se iflă în colimato
rul comisiei de judecată nr. 1 
de pe lîngă Consiliul popular 
orășenesc Lupeni. Deocamdată, 
a fost copiat negativul...

La această rubrică vom 
răspunde tuturor acelora care 
ne aduc la cunoștință anu
mite situații ce se încadrea
ză in profilul paginii noas
tre, vom spicui din scriso
rile lor, vom face cunoscute 
eventualele măsuri luate în 
urma publicării unor mate
riale.

cem, soro, nu ne luăm zbo-

,..\m suferit de mai muiți 
ani de o episclerită la o- 
chiul stîng — ne scrie con
tabilul Gheorghe Vlădoianu 
de la I.P.O.F.L. Tg. Jiu. 
Am îndurat mult. Vindecarea 
s-a produs însă de curînd. 
Și asta numai datorită inter
venției competente, grijii și 
atenției de care m-am bucu
rat la secția de oftalmologie 
de la Spitalul unificat Petro
șani. Recunoștința și caldele 
mele mulțumiri se îndreap
tă spre medicii Iosif Eșami 
și Nicolae Marian, care au 
reușit să-mi îndepărteze de
finitiv maladia, redindu-mă 
societății apt de muncă".

Cu alți ochi vede acum 
Nicolae Vlădoianu atît pro-

Grija 1 
menilor 
evidentă, 
forme de 
medicale 
nează și 
prinderi, 
te se deplasează zilnic în uni
tățile economice pentru a re
zolva eventualele probleme de 
sănătate ale salariaților.

Trecînd, în aceste rinduri, 
peste ușurința cu care-și e- 
fectuează atribuțiile unii me
dici în întreprinderi și chiar 
în spitale — temă ce va fi 
tratată în curînd înlr-un alt 
material — trebuie să spunem 
că sînt și pacienți care, pur și 
simplu, dau de furcă medici
lor.

Iată un caz petrecut nu de 
mult la mina Dîlja și adus la 
cunoștința redacției de către 
doctorița Ana Dițoiu : ..Am orar 
suplimentar la mina Dîlja, 
tre orele 12—15. In 
iunie a.c., în jurul 
timp ce efectuam 
de consultații, în 
medical a intrat 
luliu VVilk, în stare de ebrie
tate. cu țigara aprinsă, solici- 
tîndu-mi un certificat medi
cal. La răspunsul meu negativ 
am fost insultată în mod in
fam. imposibil de redat. fn 
cabinet se afla sora, maistrul 
m ner Mihăilă și bolnavul Nî- 
colov. Individul înainta spre 
m:ne, agitînd brațele. Am ieșit 
din cabinet trenuirînd de frică 
și m-am îndreptat spre biroul 
directorului minei. Huliganul 
după mine (curat ca-n Ca.a- 
giale — n.n ). adresîndu-mi in
jurii în
salariați, dar nici unul nw 
luat atitudine împotriva 
Am părăsit mina însoțită 
directorul 
bură".

Cazul, in 
comentarii, 
re la indix idul-huligan, care se

oa- 
niai

în-
ziua de 9 

orei -14. în 
programul 
cabinetul 

muncitorul

prezența mai multor 
dar nici unul nw a 

sa. 
de 

administrativ Zgar-

sine, necesită -mele 
Mai întîi o referi-

pria activitate, dar mai ales 
pe cea a celor doi medici 
oftalmologi din Petroșani. 
Spre satisfacția medicilor și 
a pacienților.

BlRFITOAREA

Un grup de femei
Dîlja Mare — Anica Noroco-

din

POȘTA
PAGINII

zan, Teodora Mafiei, Anuța 
Berbeșțeanti, Maria Popa și 
altele — reclamă atitudinea 
vulgară, uneori chiar 
nică, a Anastasiei 
cure le bîrfește tot 
umblă cu intrigi, le 
mează, le aruncă 
dintre cele mai triviale fără 
ca ele să poarte vreo vină. 
Femeie de moravuri ușoare, 
de prin părțile Severinului,

huliga- 
Grigore 
timpii’, 

defăi- 
expresii

cu adevărat

întreburca i 
liberă trece- 
unui om în 
ebrietate ? 1

face praf de băutură, apoi vine 
la doctor să-i dea concediu 
medicul. Oare cu ce suferea 
luliu VVilk de avea nevoie de 
certificat medical ? Pentru be
ție nu se dă așa ceva. Iar a- 
tunci cind este, pe drept, refu
zat. se trezește animalul din el 
și încearcă să-și verse faria 
pe cel care are grijă de sănă
tatea oamenilor. O optică nu 
doar ciudată, dar 
beată.

Se mai pune 
cum de i s-a dat 
re la poarta minei 
avansată stare de
Cil î| ducea atunci mintea țîe 
luliu VVilk, ar fi fost in stare 
de niște lucruri cu urmări ne
faste pentru întregul colectiv 
de salariați de la mina Dîlja. 
Oamenii de pază și ordine ce 
păzesc? Ce ordine fac?

O altă problemă ar fi indi
ferența, grava indiferență a o- 
pinici publice prezentă la lo
cul întîmplării. care l-a lăsat 
pe huligan 
Cîțiva oameni 
ță l-ar fi putut 
■gurînd ordinea 
programului de 
doctoriței Ana 
nu mimai în interesul lor. 
și al colegului lor înfrînt 
alcool.

Si o 
ru) luliu 
primească 
fapta lui 
căci ol a 
rat „caz", să fie prelucrat cu 
salariații minei pentru evita
rea unor asemenea stări de 
lucruri, pentru liniștea medi
cului caro vine in întreprinde
re și se îngrijește de sănăta
tea oamenilor.

Un individ turbulent nu-și 
poate face de cap într-o colec
tivitate de oameni cinstiți. Dar 
cei muiți trebuie să intervină 
oportun, curajos, pentru stîrpi- 
rea răului din rădăcină.

cave l-a
să se desfășoare, 

de bună eredin- 
imobiliza. asi- 

și continuarea 
consultații

Dițoiu.
al 

Era 
dar 
de

ultimă opinie. Mnnc'to- 
Wilk trebuie să-și 
..răsplata" pentru 
necugetată. .Cazul", 
provocat un ndevă-

Anastasia Grigore și-a pă
răsit în urmă cu 5 ani soție, 
în toamna lui I960 „ateri- 
z.înd” în Dîlja Mare, undo 
trăiește în concubinaj cu 
Ștefan Bursuc, muncitor la 
mina Dîlja. După ce ne des
criu cu lux de amănunte o 
serie de neplăceri pe care 
le-au îndurat din cauza 
Anastasiei Grigore. care-1 și
canează veșnic și pe ofician
tul sanitar Simion Popa, 
deși î-a acordat de mai mul
te ori ei și copilului ei asis
tență sanitară competentă, 
semnatarele 
treabă dacă 
A. G. să se 
să facă cu

Ce să vă 
fie bine ? Desigur

scrisorii ne i 
este permis 

poarte așa și 
ea.
răspund ca 

că nu

în
că 
ce

sa 
e 

permis ca cineva să se poar
te astfel cu concetățenii săi. 
Ați putea-o da la comisia 
de judecată. dar mă gîndesc 
că pentru cîte-i poate capul 
v-ar trebui o comisie de ju
decată la Dîlja Mare Și-ap >i. 
nu garantez că s-ar astimpă- 
ra. Aș -zice să n-o băgați în 
seamă. Iar dacă recurge la 
acte huliganice, mai este și 
miliție.

„Eroii" noștri nu mai sint 
de mult copii; nici măcar 
adolescenți. Și totuși, au ținut 
să sărbătorească Ziua copilu
lui intr-un mod aparte. In 
seara zilei de 1 iunie a. c., 
au făcut o descindere la ca
bana Voevodu. Afumați de 
băutură cum erau, n-au in
trat in cabană pe ușă, ci pe 
geam. S-au aprovizionat cu o 
cantitate de alimente, au gă
sit și ceva bani și au plecat 
voioși, fără să lase vorbă ca
banierului unde pot fi găsiți. 
PETRU SFETCU, VASILE 
BUJU și MIHAI MIIIALI — 
ei au făcut „copilăria" — au 
fost totuși găsiți repede și 
„repartizați" la o altă ca
bană.

Pe liber...
Negtijența in serviciu, mai 

ales cind lucrezi la calea fe
rată. poate conduce la ur
mări dintre cele mai grave. 
Din fericire, accidentul de 
cale ferată provocat la Pe
troșani, în data de 18 mai 
a. c., nu a avut consecințe 
nefaste. El putea duce însă 
la pierderi de vieți umane. 
Cum s-a petrecut : știind că 
rcleul de secțiune al maca
zului nr 1 din stația CED 
este defect, electromecanicul 
ION SITEVEANU nu s-a în
grijit să-l repare la timp și 
pentru ca trenul de persoane 
2 742 Petroșani — Lupeni, de 
la ora 14,46 să nu întîrzie, 
a imprimat releului o co
mandă falsă, manevra maca
zului s-a efectuat greșit și 
ultimele trei vagoane au de
raiat. Deoarece trenul nu a- 
vea viteză mare și în cele 
trei vagoane nu erau persoa
ne. accidentul a rămas fără 
urmări grave.

Neglijența în serviciu a e- 
lectromecanicului Ion Suce- 
veanu rămîne insă gravă și 
pentru ea, el se află acum... 
pe liber Xtenție la- tren !

Vizită neoficială
In ziua de 31 mai a. c.. 

LAZAR DAMIAN, muncitor 
Ia E. M. Vulcan, a făcut o 
vizită neoficială la Oficiul 
poștal din localitate. Consta- 
tînd absența dirigintei ofi
ciului, i-a luat fîșul. deși nu 
i se potrivea, și a plecat... 
să nu-1 prindă ploaia. Și nu 
l-a prins ploaia, l-a prins 
miliția. A urmat o altă vizită 
neoficială. Tot fără fîș. Dar 
pe ploaie. Cel mai plouat 
era Lazar Damian.

Atențiune, șoferi !
Conducind sub influența 

băuturii alcoolice, autovehi
culele 31 OT 1 518 și 31 VL 
756, șoferii FLOREA BACIU 
și GHEORGHE TRA1STARU 
au fost sancționați in ziua de 
6 iunie a. C., cu cite 50<» Hi 
amendă. ridicîndti-Ii-se tot 
odată dreptul de a conduce 
autovehicule pe timp de o 
lună.

Atențiune, șoferi ! Nu ur
cați la volan după ce ați 
consumat băuturi alcoolice!

Cu timpul...
El lucra ca vagonetar la 

mina Lupeni. Soția avea și 
ea serviciu. Ainindoi cîști- 
gau bine, puțind trăi fără 
griji, alături de cei doi copii 
ai lor. De la o vreme, lui 
ȘTEFAN CSOTLOȘ. i-a ve
nit ideea să-și scoată sot'a 
din serviciu. Și a scos-o. De 
la o altă vreme, a încenut 
să facă nemotiva' • de la ser
viciu (anul trecut a avut 18). 
Apoi a început să bea să-și 
maltrateze soția, să nu mai 
dea bani in casă. Cu timpul, 
viața familiei CSOTLOȘ s-a 
înrăutățit. Autorul situației : 
capul familiei — STEFAN 
CSOTLOS. care abandonează 
tot mai mult îndatoririle de 
soț, de tată, de om. Ortacii 
lui. de la sectorul VIII al 
minei Lupeni, au datoria so
cială de a-1 ajuta pe acest 
om descumpănit.
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Potențialul 
uman 

va fi măsurat 
după criterii 

mai juste, 
va fi valorificat 

ca atare
(V'nwe din pag. 1)

4») proiectului de lege că. în 
viitor, la fiecare unitate vor 
funcționa comisii atît pentru 
încadrarea și promovarea -nun
ei lorii or cit și pentru persona
lii) lehni. *>-.idininistrativ. eco
nomie ?i de specialitate, care 
vor verif ■Ta cunoștințele profe
sionale și altitudinile fiecărei 
jicrsoanc care urmează <ă fie 
încadrară sau promovată m- 
Cr-o categorie sau funcție su
perioară

Dacă in prezent re^lementă- 
rile prevăd ocuparea pe bază 
fie concurs numai a posturilor 
.vacante de maiștri, noua lege 
extinde această reglementare 
I i toate categoriile dc personal 
tehnic. economic și adminis
trativ Consider această măsu
ră intrutotu) justificată și bine 
.venită, deoarece astfel pot fi 
promovate cadrele cele mal 
merituoase șl capabile pentru 
'ducerea la îndeplinire a obli
gațiilor funcțiilor respective.

Am convingerea că. aplicată 
Ia condițiile industriei minie
re. noua lege va contribui la 
îmbunătățirea activității de în
cadrare și promovare în muncă 
Klît a muncitorilor cît și a 
cadrelor tehnico-inginerești și 
economice, la ridicarea nivelu
lui tor profesional, la creșterea 
răspunderii în muncă și fată 
de propria pregătire profesio
nală a tuturor categoriilor de 
■ulapiați, Ia ridicarea nivelu
lui calitativ al activității fn 
toate domeniile, corespunzător 
politici) partidului. sarcinilor 
Congresului al X lea al P.C.R.

Interes permanent pentru creș
terea cantitativă și calitativă 

a produselor de sezon

Consfătuire
Cetățenii și deputății din 

Petroșani se întâlnesc astăzi, 
18 iunie, la ora 15, în sala 
mică a Casei de cultură, cu 
organele municipale ale pu
terii de stat, în cadrul unei 
consfătuiri pe teme cetățe
nești. Organizată în scopul 
consultării opiniilor exprima
te de cetățeni cu privire la 
rezolvarea problemelor de in
teres obștesc, consfătuirea 
prilejuiește totodată și infor
marea cetățenilor asupra mă

surilor luate de Consiliul 
popular municipal pentru 
dezvoltarea edili tar-gospodă- 
rească a localității. La con
sfătuire participă reprezen
tanți ai organelor județene de 
partid și de stat, precum și 
directori ai întreprinderilor 
care prestează servicii către 
populație i I.G.L.. I.G.C.,
S.D.E.E. și împuterniciții a- 
sociațiilor de locatari din Pe
troșani.

(Urmare din pag.

lui nostru la produsele I.I.L. 
Petroșani pretinde îndreptățit 
■cest lucra. Se va putea res
pecta «lezîd'eratuî deservirii din 
belșug a consumatorilor ?

— Desigur. Deși principalele 
noastre produse sc realizează 
într-o unitate cu suprafață de 
producție redusă, cum este a- 
ceea a sifon&riei din centru) 
orașului Petroșani, putem pro
duce mai multă limonada, ci
tric, sifon și capsule. Din pă
cate este imposibil să fabri
căm mai multă gheață. Avem 
o fabrică mică cu capacitate 
maximă de numai 0 tonc/zi. 
Deocamdată, nu există șanse 
ca să intervină lucruri nul la 
acest capitol. Dar dorința noas
tră este de a diversifica pro
dusele. După ce am reușit a- 
ccrI citric, o băutură aromată, 
plăcută )a gust, fabricată cu 
esențe de fructe citrice (sucuri 
concentrate) sperăm ca în cw- 
rînd să punem la dispoziția 
consumatorilor băuturi răco
ritoare care vor conține esențe 
de plante medicinale.

— In urmă cu cîteva zile »n 
coloanele ziarului erau înserate 
unele măsuri de redresare a 
desfacerii produselor I.I.L. Pe
troșani. Vă opriți aici sau mer
geți mai departe ?

— Cred’ că este normal să 
perseverăm. Este o lege a so
cietății noastre. După ce am 
reușit să rezolvăm arhicunos
cuta problemă a capsulelor de 
autosifon prin desfacerea direc
tă ]a unitatea producătoare,

dorim să îmbunătățim în con
tinuare stilul de deservire a 
beneficiarilor noștri. In acest 
mim, este pe cale de a Ct re
zolvată și problema transpor
tării produselor noastre la u- 
nitățile T.A.P.L, O colaborare 
cu factorii de răspundere ai 
acestei întreprinderi, o înțele
gere reciprocă^ poate conduce 
la satisfacerea în primul rînd 
» exigenței consumatorilor.

Am mulțumit tovarășului in
giner Emeric Fnrkaș, pentru 
amabilitatea cu care ne-n răs
puns întrebărilor, pentru infor
mațiile prețioase acordate lo
cuitorilor municipiului* prin in
termediul interviului nostru. 
Ne exprimăm convingere» fă 
lucrătorii I.IJL. Petroșani se 
vor strădui și în continuare să 
respecte angajamentele înche
iate cu beneficiarii, punînd' la 
dispoziția consumatorilor pro
duse de sezon cît mai diverse 
și de cea mai bună calitate.

Televiziune
VINERI 18 HJN1B

lfl.no Deschiderea emisiunii. 
Campionatele europene 
de box — semifinale, 
înregistrare de la Ma
drid.

17.00 Tcteșroală. Consultații 
pentru examenele de 
admitere. Fizică : Fizica 
atomului. Literatora ro
mână : Teatrul Ini I. L. 
(ar axiale.

18,00 Căminul.
18.40 In dezbaterea opiniei 

publice. Proiectul de le
ge privind încadrarea 
și promovarea in mun
că a personalului «lin u- 
nifătite <|p stat.

18,55 Lumea copiilor : Poves
tiri pe «Icnete.

19,20 1 001 de seri*.
19,30 Telejurnalul «le seară4 

Sport
20,111 Mai aveți o întrebare? 

Tipologic — tempera
ment. caracter, persona
litate.

21,10 Filmul artistic „Aețiunea 
Vulturul" — coproduc
ție R.S.F. Iugoslavia — 
S.U.A.

22.40 Telejurnalul de noapte. 
22,50 închiderea emisiunii.

□ C3CZ3CZJCZ1CZ1EZIIZ3CZJCZ1CZI

PETROȘANI Noiein-
ie: Haiducii lui Șapteeai 

- seria I sau Zestrea dom
niței Ralu (17—20 iunie); 
Republica : Eliberarea, seriile

..........   o 
și păpușa [] 

. LONEA — “ 
Misteriosul X [1 

<17—10 iunie);= 
tuciul gheții [J 
..... . D

D

I și II (17—20 iunie); PE
TRI LA i Ursul
(16—18 iunie);
7 Noiembrie : 
din Cosmos 
Minerul : Pe
(17—20 iunie): ANINOASA : 
Omul din Sierra (.17—18 iu
nie); BARBATENI : Explozie 
în munți (17—18 iunie); 
VULCAN : Circ, fără* frontie
ră (17—20 iunie). 0

„Conferința pentru
securitate și cooperare 

in Europa"
(Urmare din pag. 1)

ganizarea Conferinței • uropc- 
ne, la conținutul și scopurile 
acesteia. Lucrările colocviului 
au relevat un consens Intri» a- 
supra necesității și pos bili’ă- 
ții convocării Conferinței — 
moment însemnat în procesul 
complex al edificării securită
ții în Europa — la a cărei pre
gătire, organizare și desfășu
rare trebuie să participe, îh 
condiții de egalitate, toate da
tele interesate. Cei prezenți to 
reuniune și-au reafirmat do
rința dc a sprijini, în conl:- 
nuare. eforturile îndreptate 
spre destindere, spre promova
rea cooperării și securității.

Oaspeții au exprimat apre
cierea tor față de atenția a- 
cordată colocviului de autori

tățile române, persona) de prc-> 
țjcdintcie Consiliului de Stal, 
Nicolae Ceau-șescu, față do 
huna organizare și desfășurare, 
ii lucrărilor, de aportul dete- 
«ațic» române, față d« activity 
tea rodnică a țării noastre 
pusă cu consecvență, în sluj
ba* statornicirii unui climat de 
pace, încredere și colaborare 
multilaterală între popoarele 
și țările europene. Ei au subHJ 
nial im por tenia inițierii — și. 
în viiitor — a unor asemenea* 
întâlniri,, a menținerii și 
voltării unor contacte vil, diJ 
recte, între reprezentanții di- 
feritelor institute și asociații 
care se ocupă, cu stud:»j) rela
țiilor internaționale, în proble
me majore ale lumii contem
porane.

(Agerpits).

„MOARTEA
ALBA“

Secvență citadină

CONSULTAȚIE:
„Condițiile 
și modul 

de 
acordare 

a 
gradațiilor"" 
La ora 17,30, clubul din 

Vulcan și-a propus să iniție
ze o consultație legată de 
aspecte importante ale proce
sului de producție i „Condi
țiile și modul de acordare a 
gradațiilor".

EXPU™
Astăzi la ora 18, la clubul 

sindicatelor din Lonea-, se va 
face expunerea „Sareina bi- 
Fourilor grupelor sindicale în 
etapa actuală*4, prezentată de 
Ion Șilinea, președintele co
mitetului sindical de la E. M. 
Lonea.

Pe urmele 
materialelor publicate

STAREA ȘOSELEI
s-a Îmbunătățit mult

In ziarul nostru nr. 6659 sem
nalam faptul că șoseaua națio
nală între Uricani—Cîmpu lui 
Neag, nefiind corespunzător 
întreținută, produce greutăți în 
buna desfășurare a transportu
rilor auto.

Referindu-se la problema în 
cauză Secția de drumuri și po
duri Deva ne trimite la data 
de 19 aprilie a.c. următorul 
răspuns : „Vă facem cunoscut 
că în intervalul 20 martie pî- 
nă-n prezent pc sectorul de 
drum național Uricani—Cîmpu 
lui Neag a fost așternută can
titatea dc 2273 m.c. balast, dru
mul fiind totodată scarificat și 
reprofilat cu autogrederul. In 
urma acestor lucrări starea de 
viabilitate a drumului s-a îm
bunătățit mult".

O SESIZARE

Apărut în ziarul Steagul ro
șu nr. 6672 dîn 15 aprilie sub 
titlu) de mai sus, articolul cri
tica atitudinea nejustă mani
festată față de cliente de către 
lucrătoorea Varvara Vizi de la 
unitatea de coafură din Coro- 
e.ști a cooperativei „Parîngul*.

Răspunzând redacției, condu
cerea cooperativei „Parîngul“ 
arată că cooperatoarca Varvara 
Vizi a fost sancționată luîndu- 
se tot atunci măsuri ca în uni

tățile cooperației să nu se mai 
repete abateri de la normele de 
conduită fața de clienți.

NU A FOST DEFECȚIUNE 
CI NEGLIJENȚA

In nota intitulată „Aveți prea 
multă apă" apăruta în ziua de 
16 aprilie a.c. s-a criticat fap
tul că dintr-o gură de apă de
fectă, de pg strada Minei, Pe
trii a, apa se scurgea în conti
nuu* de mai mult timp fără ca 
sectorul I.G.C. din acea locali
tate să ia măsuri de remediere.

In răspunsul primit de la 
conducerea întreprinderii de, 
gospodărie comunală Petroșanii 
se arată, cu privire la celdș 
de mai sus, următoarele :

„Faptul că apa a curs pe 
strada Minei, Petrila, de la hi
drantul de incendiu s-a dato
rat nu unei defecțiuni ci ne
glijenței manifestate de munci
torii de la I.G.L. sectorul Pe
tri la, care au luat apă din a- 
cest loc pentru diferite repara
ții pe care le-au efectuat la ca
sele din jur, după care nu au 
mai închis hidrantul. Mențio
năm că sectorul I.G.C. Petrila 
efectuînd controlul periodic la 
2 zile, a depistat acest neajuns 
și a luat măsuri de sistare a de
ficienței fără a fi fost sesizat 
în acest sens“.

N. R. Ce anume s-a întâm
plat cu cei din vina cărora s-au 
petrecut cele semnalate, nu ni 
s-a mai spus.

■z////z///////////////z///////////////////////zzz//zzzzz,r/////z//zz/zz/z////////////////////////////////z//zz//z//z///z///z/z/zz/zz//z>

VINERI 18 IUNIE
PROGRAMUL I F 6,00 Muzică 

și actualități; 9,30 Memoria pă- 
mîntului românesc; 10,00 Bu
letin de știri; 10,05 Dobroge, 
mândră grădină — muzică popu
lară; 10,30 Fonoteca pentru co
pii. „Un român în Eună“ — 
scenariu de H. Stahl; 11,00 Bu
letin de știri; 11,05 Din mu
zica popoarelor; 11,15 Consul
tație juridică; 11,25 Tezaur ro
mânesc. Cîntece patriotice; 12,00 
Formația Ion Calistrache; 12,10 
Un interpret și rolurile sale; 12,30 
întâlnire cu melodia populară

și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,27 Cântecul e 
pretutindeni; 14,00 Compozito
rul săplămînri: 14.45 Muzică

populară; 15,00 Buletin de știri;
15.05 Revista* economică: 15,25 
Pagini vocale și orchestrale din

muzica de estradă;, 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Muzică de pro
menadă; 16,30 Cîntece de Geor
ge Grigeriu; 16,50 Publicitate 
radio; 17.00 Pentru patrie: 17,30 
Concei't de muzică populară; 
18,00 Orele serii; 20.00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Cîntă Alexan
dru Grozuță; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Bijuterii muzicale; 21,30 
Revista șlagărelor; 22,00 Radio
jurnal: 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert de seară (continuare); 24,00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

Prevestind furtuna...

Orumul opiumului
Profituri exorbitante

De cîteva luni, agenții lui 
„U.S. Narcotics Bureau" și-au 
dublat eforturile — alălurindu- 
se, de altfel, unei vaste cam
panii mondiale — in combate
rea „morții albe", traficul de 
heroină, considerată a fi una 
din problemele cele mai alar
mante ale Americii. „Escalada
rea" acestei lupte a fost impu
să de dimensiunile îngrijoră
toare luate de traficul și con
sumul stupefiantelor din aceas
tă țară, ln ultimii doi ani, nu
mărul toxicomanilor din Sta
tele Unite aproape s-a dublat, 
drogul ucigaș cauzind moartea 
a mii de persoane și fiind, de 
asemenea, răs/mnzător de 50 
la sută din crimele comise pes
te ocean, Și, ca multe din pro
blemele americane, amenința
rea heroinei a căpătat dimensi
uni internaționale. Nu intim- 
plător, ambasadorul S.U.A. în 
Franja, Arthur K. Watson, în
trebat care este problema care 
îl frămîntă cel mai mult, a răs
puns fără ezitare: „drogurile'*. 
Consecințele funeste ale con
sumului de heroină au determi
nat Administrația Nixon să 
transforme lupta împotriva a- 
cestui drog, dintr-o chestiune 
de rutină polițienească, intr-un 
obiectiv principal de politică 
externă. In consecință, preșe
dintele a hotărît să recurgă la 
metodele tradiționale ale diplo
mației pentru a combate llor- 
gelul traficului de stupefiante, 
solicitind 
țională a 
implicate

colaborarea înterna- 
aceJor țări care svnt 
în această afacere.

★

la 5 ani^. 
pentru 

intilnire^

Mulțumim tuturor celor ea- și jerbe de flori și partici- 
re au adus un ultim omagiu pind Ia înhumare, 
soțului și tatălui SehiHinger 
/llexandru, depunînd coroane Familia îndurerată

JOI 24 IUNIEDUMINICA 20 IUNIE

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. Ziua pionie
rilor,

10,00 Viața salului.
11.15 Concert simfonic. Ciclul 

Simfonii de Beethoven.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Ln reluare la cererea te

lespectatorilor. Selecțiuni 
din „Tele-divertismenl 
-71" cu Mihaela Mihai.

13,00 Emisiune in limba ma
ghiară.

14.30 Post meridian. Televa- 
canța.

15.30 Sport. Fotbal : Universi
tatea Cluj — Dinamo 
București. (Divizia națio
nală A). Transmisiune 
directă de la Cluj.

17.15 Magazin.
18,05 Film serial pentru ti

neret i Planeta giganților 
(episodul V).

19,00 Vetre folclorice. Simbra 
oșenească.

19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,00 Reportajul săptăininii : 

Vecinii.
20.20 Oaspeți la Galați. Selec

țiuni din Concertul- 
s pecia col organizat de
Televiziunea română in 
colaborare cu Comitetul

pentru Cultură și Artă- 
Galați în incinta Șantie
relor navale.

2245 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

LUNI 21 IUNIE

18.0(1 Deschiderea emisiunii.
Cîntă corul bărbătesc al 
Paratului Culturii din 
Pitești.

18.15 Ecranul.
18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
1940 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,10 Mizerabilii (I). Roman 

foileton : Ecranizare du
pă eelebra operă a Iui 
Vietor Hugo.

21,00 Prim plan : Sabri Emurla. 
Președintele C.A.P. Co- 
badin, județul Constanța.

21.30 Film TV. Al cincilea 
concurs și festival inter
național „George Enes- 
cu“.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 Telesport.
23,00 închiderea cmisunii,

MARȚI 22 IUNIE

10,00—11,00 Teleșcoală.
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Nicolae lorga. Oameni 
care au fost.

PROGRAMUL
PENTRU

SĂPTĂM1NA

VIITOARE

18,20 Steaua polară. Cabinei 
TV de orientare școlară 
și profesională.

19.10 Publicitate.
19,15 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20.10 România ‘75. Creatori și 

beneficiari ai venitului 
național. Prevederile cin
cinalului in domeniul 
creșterii avuției sociale, 
prezentate și comentate 
de specialiști.

20.40 Teatru liric TV. Mireasa 
vândută de Bedrich Sme
tana.

21.40 Aventuri in epoca de 
piatră — film de desen 
animat.

22,05 Concertul naistului 
Gheorghe Zamfir.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 închiderea emisiunii.

MIERCURI 23 IUNIE

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universai-șatron.

18.25 „Mult e dulce și fru
moasă-.".

18,40 Confruntări. Marketingul 
și cerințele economiei 
noastre naționale.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,05 Reflector.
20.20 Telecineinateca: Morco- 

veață. Un film de Julien 
Duvivier, cu Harry Baur.

22,05 Teleglob. R.D.G. Itinerar 
sudic. Reportaj filmat.

22.25 Refrene fără virstă.
22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 I>a volan — emi
siune pentru conducătorii 
auto.

18,50 Timp și anotimp în a- 
gricultură.

19,15 Publicitate.
19.20 100*1 de seri.
19J0 Telejurnalul de seară.

Sport.
29,10 >5 minute despre sănă

tatea dv. Leatul seden
tarismului, obezității și 
suprasolicitării nervoase. 

20,25 Antologia umorului. Ne
gustorul de ochelari de 
Tudor Arghezi. Petiția «le 
Tudor Mușatescu.

21,00* Interpretul săptăininii : 
Doina Badea.

21.20 Cadran internațional. Co
mentarii, documentare, 
reportaje din actualitatea 
internațională,

22,00 Opinia dv. Ce, eit și cum 
traducem ?

22,45 Telejurnalul de noapte.

VINERI 25 IUNIE

17,00 Deschiderea emisiunii.
Teleșcoală. Consultații 
pentru examenele de ad
mitere. Literatură româ
nă : Simbolismul româ
nesc. Matematică : Pro

bleme de algebră (II). 
18,00 Căminul.
18.50 Lumea copiilor : Casa cu 

trei fetițe. Emisiune mu- 
zical-distractivă.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 «le seri.
19,30* Telejurnalul de seară. 

Sport.
20,00 Reflector.
20.15 Univers XX. Dialog cu 

galaxiile.
21,00 Film artistic : Les annees 

foles (ani» nebuni). FHm 
de montaj.

22.15 Studio dans.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

SIMBAtA 26 IUNIE

16.15 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ger
mană.

18,00 Bună seara, fete!
Bună seara, băieți 1

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,(10 Tele-enciclopedia. Rania- 

yana (11). Oceanografie. 
Valea Morții.

20,45 Film serial : Incorupti
bilii.

21,35 Logodnicele aterizează la 
Paris. (Boeing-Boeing) — 
comedie in 3 acte de 
Mark Camoletti.

23.20 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

Dimensiunile geografice și e- 
conomice ale troficului de stu
pefiante depășesc cit mult chiar 
și cele >nai importante operații 
internaționale ale marilor cor
porații. Rețeaua opiu-heroină 
cuprinde de la vastele cimpii 
ale AnatoUei — sursa a apro
ximativ 30 la sută a heroinei 
importate in 
S.U.A. — pînă la sutele de va
se și zecile de docuri de pe 
coasta Mediteranei, care asigu
ră trans/jortul drogului, la la
boratoarele clandestine din o- 
rașul Marsilia. Ea cuprinde, de 
asemenea, podișurile birmane, 
Tailanda, I.aosul, jjrecum și cu
noscutele favelas din America 
Latină și Mexic. Astăzi, in ciu
da barierelor ridicate în Ame
rica pentru a stopa acest, trafic, 
peste 00—05 la sută din drogu
rile produse în lume ajung pe 
diferite căi, la traficanții din 
S.U.A., in timp ce noi surse de 
aprovizionare și distribuție sint 
create zilnic.

Experții apreciază, de exem
plu. că Turcia a făcut unele 
eforturi pentru a opri scurge
rea opiului spre canalele ilicite 
(anul trecut au fost incendiate 
34 de terenuri cultivate ilegal 
cu opiu), reducind, de aseme
nea, producția de la 65 00ft a- 
cri
lor de mac, guvernul a încura
jat producția altor plante, pa
ralel cu achiziționarea de către 
stat a opiului obținut. Dublînd 
prețurile. însă, traficanții au 
reușit să ob|ină, anual, 55 tone 
opiu și morfină-bază, pe care 
le-au exjxn-tat — via Marsilia 
— tn S.U.A.

Dacă succesul in Turcia ră
mâne limitat, tn Franța, lupta 
antidrog a marcat puncte pre
țioase. Moartea in 1060 a doi 
tineri care au consumat hero
ină a determinat guvernul fran
cez să intervină in acest trafic. 
Astfel, a fost dublat numărul 
agenfilor specializați, iar pe
depsele prevăzute de Codul pe

nai au Just sporite de 
la 20 ani închisoare 
trafica nți. După o
intre 
dou și ------- - --------------------  —
au semnat un acord de coope-^ 
rare pentru combaterea trafi-^^ 
cului de heroină. >-

Centrul acestei campanii seWP 
află in prezent la Marsilia un-^ 
de opiul sosește la bordul unor^L* 
nave greu de controlat și este 
prelucrat în laboratoare bine'^ 
camuflate. Aici, întreaga ope-^ 
rație a preluării și prelucrării^ 
se află in miinile mafiei corsi-^ 
cane, una din cele mai rigide 
și bine disciplinate organizații^ 
criminale. Cu toate acestea, deA 
la începutul campaniei, agenții^ 
americani și francezi au reu-^ 
șil cîteva capturi senzaționale.9. 
Numai anul trecut au fost ares-$) 
tate 670 persoane legate de a-Ak 
cest trafic și au fost capturate 
300 kg heroină, 700 kg opiu și™ 
1 300 kg morfină-bază. Aceste^ 
victorii reprezintă un serios 
progres in războiul impotriva^Ef 
heroinei, dar ele constituie, dea- 
bia o picătură în ocean, ca ux-® 
mare a continuei extinderi a A 
rețelei traficanților. Se apreci-j^ 
ază, in acest sens, că in ace-^f 
eași perioadă, aproximativ^ 
10 000 kg heroină au fost >,co-^ 
merrializaLe" în S.U.A.

O altă sursă de aproviziona-^^ 
re cu heroină o constituie Asia 
de sud-est, unde, pînă acum,^^ 
campania americană a eșuat. 
După cum declara recent o ofi-^ 
cialitate din S.U.A.', ca multe™ 
alte programe americane tn*W 
Indochina, campania antihero-^ 
inei s-a împotmolit în corupția^ 
existentă in cadrul regimurilor^^ 
din Vietnamul de sud, Tailan-9 
da și alte țări. Se citează, ost 
fel, cazul unui deputat saigonez 
asupra căruia s-au găsit anro-^f

președintele Pompi-^S 
i Nixon, cele două [uri&

mod ilegal tn

la 20 01)0. In locul cillturi-

asupra caruia s-au găsit apr o- 
ximatfo 10- kg de heroina peW, 
cind încerca să le transporte^ 
de la Aeroportul Tan Son Nhut.^ 
Trafieantii se folosesc fi de a- J- 
coperirea pe care o oferă ar-^P 
mata americană. Potrivit unorff) 
surse informate, avioanele ame-^ 
ricane sint folosite în mod frec-S 
vent pentru transjxjrtul dropii-^ 
lui distrugător.

* •
Extinderea continuă a acestui^ 

trafic admite numeroase expli-^L 
cații. Una din acestea, și nu2 
de cea mai mică importanță, o^ff 
constituie imensul profit pe ca-^P 
re îl obțin traficanții. Un pilot A 
american relata că la un sin-^g^ 
gur transport de heroină din^ 
Vientiane la Saigon a obținul^f 
30 000 dolari. S-a calculat că 
dacă o jumătate de kilogram^^ 
de opiu costă 1,50 dolari, ace-J 
eași cantitate de heroină valo-^f 
rează, după prelucrarea in la-^ 
boratoarele din Marsilia, 275^ 
dolari, iar desfacerea sa pe pia? 
ța newyorkeză aduce un pro- 2* 
fit de 10&000 dolari! Aceasta 
este, după cum apreciază ex-W* 
perții, cea mai lucrativă opera- 
ție din istoria afacerilor. De a-®, 
ceea, campania [ansată de ad-O[ 
ministrație a avut pînă acum^i 
realizări 
blema consumului 
a devenit aproape

necesftind, după 
o oficialitate

extrem ele mici. Pro-^
rie heroina 

epidemică, 
ea necesftind, după cum a.fir- 
ma o oficialitate americană^^fc 
măsuri de altă natură. .Trată- WK 
rnentul fundamental impotriva^i 
traficului de heroină, a afiimat^ 
oficialitatea 
trebuie să-l 
sau Franța s 
mă instan(ă, 
căutăm în maladia dc care su-t 
feră propria noastră societate

ment-ionată, nt»| 
căutăm i 

sau Laos. 
, noi trebuie

in 'J'urcia^l 
ln ulti-^^

s
Ion SOCACTU
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Lucrările 
Congresului 

al Vlll-lea al P.S.U.G.
BERLIN 17 (Agerpres). In 

cea dc-a treia zi a lucrărilor 
Congresului al VIII-lea al 
f’.S.l G., Erich Mucken-Berger, 
membru al Biroului Politic al 
C.C.ol P.S.U.G., președintele Co
misiei dc validare a mandate
lor a prezentat raportul comi
siei arătând că. în timpul 
care a trecut de la ultimul 
congres. Partidul Socialist U- 
nit din Germania s-a întărit 
din punct de vedere ideologic 
V organizatoric.

In ședința dc după-amiază, 
ș-au încheiat discuțiile pe mar
ginea raportului Comitetului 
Central și a raportului Comi
siei Centrale de Revizie. Con
gresul a adoptat o hotărîre prin

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, 
a vizitat regiunea Halle

BERLIN 17. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, tran
smite : Delegația Partidului Co
munist Român condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care 
participă la lucrările celui de-al 
5'111-lea Congres al P.S.U.G., a 
vizitat, la 17 iunie, regiunea 
Hal le.

Delegația română a fost în
soțită de Hans Wittik, membru 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
Industriei ușoare al R. D. G., 
lAchim Winkler, secretar al 
Comitetului Regional Halle al 
P.S.U.G., Gerhard Gerecke, 
prim-secretar al Comitetului 
raional Buna, Hans Voss, am
basadorul R.D.G. în România,

Sosirea la București a unei 
delegații de activiști 

ai P.C.U.S.
Joi, a sosit în Capitală o de

legație de activiști ai P.C.U.S., 
condusă de Ivan A. Bondaren
ko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului re-

Conferința cvadripartită 
de la Paris 

în problema vietnameză
PARIS 17 (Agerpres). — La 

Paris a avut loc joi cea de-a 
117-a ședință a conferinței cva- 
dripartite in problema vietna
meză După cum anunță agen
ția VNA, Xuan Thuy, șeful 

’delegației Republicii Democrate 
.Vietnam, a condamnat Admi- 
nistr itia S.U.A. pentru neres- 
pe ” .rea promisiunii de a pune 
imediat capăt războiului. In 
realitate, S.U.A. continuă ata
curile aeriene împotriva a nu
meroase zone populate din nor
dul Vietnamului, violînd anga- 
fiamentele asumate față de R.D. 
.Vietnam și extind operațiunile 
militare prin raiduri de 
bombardament și masacre împo
triva popoarelor din Vietnamul 
de sud, Laos și Cambodgia. Re- 
ferindu-se la ultimele decla

Alegerile din Malta
LA VALLETTA 17 (Ager

pres). — Laburiștii maltezi au 
cîștwat alegerile legislative des
fășurate la sfîrșitul săptămînii 
trecute. învingînd Partidul na
ționalist, venit la putere ime
diat după proclamarea inde
pendenței Maltei.

Potrivit rezultatelor provizo
rii. partidul laburist, prezidat 
de Dom Mintoff, a obținut 28

I

Deși estompată întrucîtva 
de optimismul ultimelor de
clarații oficiale, tensiunea di
plomatică între Brazilia și 
Statele Unite continuă să for
meze aici obiectul unor se
rioase preocupări. Acest lu
cru se reflectă atit în pagi
nile presei, cît și in repeta
tele reuniuni la cele mai di
verse nivele. Tensiunea a fost 
accentuată săptămîna trecută 
cînd Camera Reprezentanților 
a S.U.A. a amînat sine die 
aprobarea prelungirii partici
pării nord-americane la acor
dul internațional al cafelei, 
invocînd extinderea de că
tre Brazilia a apelor sale te
ritoriale la 200 de mile. Ca
feaua continuă să constituie 
principalul produs de export 
al Braziliei, reprezentind cir
ca o treime din volumul to
tal (adică aproximativ 980 
milioane dolari). Circa 40 la 
sută din cantitatea exportată 
este vîndută pe piața nord- 

care aprobă linia politicii și 
activitatea practică a C.O. al 
P.S.U.G., precum și propune
rile, concluziile și sarcinile cu
prinse în raportul de activitate.

Luind cuvîntul, Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și-a exprimat satis
facția pentru faptul că toți 
participant ii la discuții au a- 
probat raportul C.C. și linia 
generală a partidului în viitorii 
ani.

Congresul a fost salutat de 
numeroși reprezentanți ai par
tidelor comuniste și muncito
rești de peste hotare.

și de reprezentanți ai Direc
ției generale a Combinatului 
chimic Buna.

La mitingul care a avut loc 
în cinstea oaspeților români, 
delegația a fost salutată de 
primul secretar al Comitetului 
raional Buna, Gerhard Gerecke 
și de un reprezentant al mun
citorilor.

A rostit apoi o cuvîntare to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
care a mulțumit pentru pri
mirea caldă, tovărășească făcu
tă delegației și a felicitat co
lectivul întreprinderii Buna 
pentru succesele obținute în 
producție.

Delegația română a vizitat 
apoi Halle-Neustadt, precum și 
centrul orașului Halle.

gional-Rostov al P.C.U.S., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

(Agerpres)

rații ale președintelui Nixon și 
ale secretarului de stat Rogers, 
el a arătat că guvernul S.U.A. 
a demonstrat încă o dată, în 
mod clar, că refuză să stabi
lească o dată pentru retrage
rea totală a trupelor sale, a- 
cordă ajutor militar și econo
mic substanțial pe termen ne
definit administrației marione
tă de la Saigon.

In cuvîntul său, ministrul de 
externe al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud, d-na 
Nguyen Thi Binh, a criticat 
Administrația S.U.A. pentru 
măsurile de intensificare a 
„vietnamizării războiului", în 
loc de a da un răspuns serios 
la propunerile rezonabile ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu.

de locuri în Camera Reprezen
tanților, față de 27 cîștigate 
de principalul său adversar. La 
scrutin au participat 94,7 la 
sută din cei 180 000 de alegă
tori, față de 89 la sută în ale
gerile precedente, din 1966. Se 
așteaptă ca Dom Mintoff să fie 
însărcinat cu formarea noului 
guvern maltez.

americană. La Rio de Janeiro 
se consideră că congresmenii 
au folosit ocazia pentru a 
pune din nou la încercare 
rezistența braziliană, țintind 
în punctul cel mai vulnera
bil al economiei.

Argumentul servit se refe
rea la faptul că extinderea 
apelor teritoriale braziliene 
afectează industria de pescuit 
din Peninsula Florida, a că
rei bază de aprovizionare se 
află mai ales în dreptul 
coastelor braziliene, într-o 
zonă bogată în crevete și lan
guste. De fapt, Brazilia a 
proclamat încă anul trecut 
noile limite ale apelor teri
toriale, dar de abia de la 1 
iunie a. c. a trecut la contro
larea efectivă a zonei, limi- 
tîndu-se pentru început să 
avertizeze doar navele străi
ne de pescuit, fără a le cap
tura sau amenda. Evident, a- 
cest comportament nu va pu
tea dura prea mult. Imediat

Vizita delegației Marii Adunări Naționale 
in R. F. a Germaniei

BONN 17. — Trimisul special 
Agerpres, Ion Badea, transmite : 
In continuarea vizitei oficiale 
ia R. F. a Germaniei, delega
ția Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele M.A.N., a 
avut joi dimineața o întîlnire 
amicală cu Hermann Hoecherl, 
vicepreședintele Comisiei econo
mice a Bundestagului, și cu alți 
membri ai Comisiei. Intîlnirea 
a prilejuit un util și deschis

Vizita ministrului român al afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, în Canada

OTTAWA 17. — Trimisul \- 
gerpres, C. Alexandroaie, tran
smite : Guvernatorul general al 
Canadei, Roland Michener, a 
primit miercuri după-amiază 
pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu. In ca
drul convorbirilor care au avut 
loc cu acest prilej, guverna
torul general al Canadei și 
ministrul afacerilor externe al 
României au exprimat dorința 
ca relațiile dintre cele două 
țări să se dezvolte în continu
are pe o linie ascendentă, spre 
binele și avantajul reciproc ale 
popoarelor român și canadian.

In după-amiaza aceleiași zile.

Cuvîntarea președintelui Salvador Allende la marele 
miting popular din Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE 17.— 
Corespondentul Agerpres Eugen 
Pop, transmite : In Piața Con
stituției din Santiago de Chi
le a avut loc un mare miting 
popular organizat de Centrala 
Unică a Muncitorilor (C.U.T.) 
din Chile în sprijinul guvernu
lui Unității Populare, pentru în
fierarea acțiunilor provocatoa
re ale forțelor de dreapta. Mi
tingul a fost precedat de mari 
adunări ale oamenilor muncii 
din diferite centre ale țării, în 
cadrul cărora au fost condam
nate tentativele reacțiunii de a 
tulbura viața politică a țării.

In cuvîntarea rostită la mi
ting, președintele Salvador A- 

R. P. BULGARA : întreprinderea de Mașini de Scris din Plovdiv, inaugurată recent, 
produce mașini de scris manuale sau electrice în număr de aproximativ 120 000 pe an.

In foto : Una din liniile de producție ale întreprinderii.

după ce a devenit cunoscută 
atitudinea Camerei Reprezen
tanților, o notă a Ministeru
lui de Externe brazilian ex
prima „Speranța că guvernul 
nord-american își va onora 

angajamentele în legătură cu 
acordul internațional al ca
felei" și decizia de „a nu 
accepta vreo legătură între 
această problemă și extinde
rea apelor teritoriale brazilie
ne, ceea ce ar constitui o 
presiune economică de neto
lerat în chestiuni care țin de 
competența exclusivă și su
verană a Braziliei".

Mulți observatori apreciază 

schimb de opinii asupra unor 
aspecte privind stadiul actual 
și perspectivele colaborării și 
cooperării economice și tehni- 
co-științifice dintre România și 
R. F. a Germaniei.

La prînz, deputății români au 
fost oaspeții Municipalității 
Koln, fiind întâmpinați și sa
lutați cu căldură de primarul 
general, Teodor Burauen, de 
membri ai Consiliului Munici
pal și de alte oficialități locale.

ministrul român a avut între
vederi cu ministrul industriei 
și comerțului, Jean Luc Pepin, 
și cu ministrul energiei, mi
nelor și resurselor, John Gre
en. In cursul întrevederilor a 
avut loc un schimb de vederi 
privind stadiul actual al rela
țiilor economice bilaterale și 
perspectivele lor de dezvoltare. 
Au fost examinate acțiunile ce 
pot fi întreprinse în prezent 
in vederea extinderii acestor 
relații, în condiții de deplină 
egalitate și avantaj reciproc. 
Părțile au exprimat satisfacția 
în legătură cu evoluția favo
rabilă a relațiilor economice 

llende a prezentat pe larg re
zultatele eforturilor guvernului 
pentru înfăptuirea unor pro
funde transformări în struc
turile economice și sociale ale 
țării. Măsurile luate în dome
niul economic și social, a spus 
Allende, au stîrnit rezistența 
și uneltirile celor care se opun 
înaintării guvernului pe calea 
schimbărilor structurale. Ex
ploatarea irațională a marilor 
mine de cupru, climatul de 
incertitudine care s-a semna
lat în rîndurile întreprinzătorii 
lor mici și mijlocii au fost ex
presii concrete ale acestei re
zistențe.

Președintele Allende a vor
bit. de asemenea, despre in

că presiunile S.U.A. pot duce 
la gruparea în jurul Brazi
liei nu numai a celorlalte 
țări care au adoptat princi
piul celor 200 de mile mari
ne, dar și a tuturor produ
cătorilor de 
simți lezați 
acordului. Ca un prim exem
plu, ministrul de externe co
lumbian, aflat în vizită la 
Rio de Janeiro, a condamnat 
presiunile Congresului S.U.A. 
Această țară nu și-a extins 
apele teritoriale, dar este 
sensibilă la tot ce ține de te
renul restricțiilor la cafea, 
întrucît acest produs repre
zintă 67 la sută din expor
turile sale. Un alt aspect al 
disputei, mai puțin cunoscut, 
a ieșit la iveală în cursul 
întâlnirii președintelui Gar- 
rastazu Medici cu ambasado- 
rul nord-american, William 
Rountree. După spusele di
plomatului S.U.A., în concep
ția Washingtonului proble-

cafea ce s-ar 
de congelarea

Gazda și oaspeții s-au între
ținut în mod cordial.

Primarul general al Ruin
ului a invitat delegația Marii 
Adunări Naționale să viziteze 
Muzeul roman de sub clădirea 
municipalității care, într-o ma
nieră cu totul originală, con
servă ruinele fostei cetăți din 
Colonia Ara Agrippinensis, con
struită dc romani pe aceste me
leaguri. Oaspeților le-au fost a- 
rătate mai multe exponate ca
re atestă existența unor legă

bilaterale și speranța dezvoltă
rii lor continue.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordi
ală, au participat ambasadorul 
României în Canada, Bucur 
Schiopu, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul 
român. Din partea canadiană 
au fost prezenți președintele 
Comitetului pentru energia a- 
tomică, J. Gray, .și ambasado
rul Canadei la București, Brnce 
Williams.

Prima zi a vizitei oficiale pe 
care o face în Canada ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, s-a încheiat 
cu un dineu dat în onoarea sa 

trigile externe, eșuate, pentru 
izolarea Republicii Chile de 
restul țărilor continentului, 
pentru împiedicarea alegerii 
orașului Santiago de Chile ca 
sediu al Conferinței UNCTAD 
din anul viitor.

„Declar tuturor, spus Allen
de. că în Chile se pune la cale 
un complot. In afara celor do
uă încercări de a mă asasina 
înainte de a prelua conducerea 
guvernului, pot fi atacat în o- 
rice moment, deoarece reprezint 
voința poporului. Vor fi din 
nou atentate la viața mea, puse 
la cale cu ajutorul unor mer
cenari sau al unor criminali de 
rind. Trebuie să știți că mă 

mele economice ar fi secun
dare în raport cu posibili- 
lele implicații strategice, în 
cazul cînd extinderea apelor 
teritoriale ar reduce mobi
litatea navelor militare nord- 
americane, inclusiv a subma
rinelor nucleare echipate cu 
rachete Polaris11. Potrivit 
presei, președintele Medici i-a 
spus ambasadorului Rountree 
că hotărîrea asupra extinde
rii apelor teritoriale este ire
versibilă, și prin urmare in
discutabilă ca' principiu, dar 
că utilizarea mării teritoriale 
„de către țările prietene, în
tre ele „Statele Unite", poate 
fi discutată. Sub acest con
semn, negociatorii nord-ame- 
ricani au început să se reu
nească din nou cu cei brazi
lieni pentru a discuta pro
blema.

Vasile OROS
Corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro 

turi între locuitorii Daciei Ro
mane și vechii cetățeni ai Co
loniei de pe Rin.

Primarul Burauen a oferit apoi 
o masă în cinstea deputaților ro
mâni la restaurantul Bastei din 
Koln. Au participat membri ai 
Consiliului Municipal, alic ofi
cialități și reprezentanți ai pre
sei locale. A fost, de aseme
nea, prezent ambasadorul Ro
mâniei în R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea.

de secretarul de stat pentru a- 
facerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp. Au participat 
persoanele care îl însoțesc pe 
ministrul român, iar din par
tea canadiană — membri ai 
Cabinetului de miniștri, sena
tori și deputați ai Camerei 
Reprezentanților, ambasadorul 
Canadei în România și alte 
persoane oficiale. •

In cursul zilei de joi, minis
tru] de externe al României 
și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat capitala Canadei, 
Ottawa, precum și unele punc
te de interes cultural, istoric 
și turistic, situate în provincii
le Ontario și Quebec.

voi apăra pentru a contribui 
cu gîndul meu, cu hotărîrea 
mea, cu voința mea revoluțio
nară la socialism, pentru ca 
dreptatea socială să fie instau
rată în Chile".

In continuarea cuvîntării sale, 
Allende a comunicat asistenței 
că, puțin înainte de miting, u- 
nul dintre asasinii fostului vi
cepreședintele Zucovic, care 
nu fusese încă prins, a atacat 
sediul poliției din Santiago, n- 
cigînd doi polițiști și rănind 
grav un al treilea. Asasinul s-a 
sinucis apoi cu o încărcătură 
de dinamită. Președintele a a- 
nunțat decretarea a trei zile 
de doliu național în memoria 
polițiștilor uciși.

Sesiunea 
Adunării 

Organizației 
Aviației 
Civile 

Internaționale
VIENA 17. — Coresponden

tul Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite i La Viena se desfă
șoară lucrările celei de-a 
XVII I-a sesiuni a /Xdunării Or
ganizației Aviației Civile Inter
naționale (O.A.C.I.).

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor generale, șeful dele
gației române, Dinu Dragomir 
Popescu, a relevat interesul pe 
care România îl acordă preo
cupărilor și activității acestei 
organizații. Vorbitorul a decla
rat că în vederea sporirii efi
cacității O.AC.T., aceasta tre
buie să devină o organizație 
într-adevăr universală. El a 
subliniat necesitatea restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și în alte or
ganizații internaționale, inclu
siv O.A.C.I., precum și a parti
cipării cu drepturi egale la ac
tivitatea acestei organizații a 
Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Democrate 
Coreene și Republicii Democra
te Vietnam.

Luptele
XIENG QUANG 17 (Ager

pres). — Potrivit știrilor di
fuzate de agenția Khanosan 
'Pathet Lao, în perioada 
8—11 iunie a.c. forțele, pa
triotice din sudul Laosului 
au decimat un batalion și 
au nimicit parțial alte două 
batalioane ale armatei de 
la Vientiane, scoțînd, în ace
lași timp, din luptă două 
companii ale mercenarilor 
tailandezi. In perioada res
pectivă, forțele inamice au 
înregistrat 700 de morți și 
răniți. Au fost capturate 200

Puternice 
inundații 

în Brazilia
RIO DE JANEIRO 17 (A- 

gerpres). — Apele Amazonu
lui, al căror nivel a crescut 
în urma topirii zăpezilor din 
Anzi, s-au revărsat. în cursul 
zilei de miercuri. A fost ne
cesară evacuarea a peste 
50 000 de persoane care tră
iau în localitățile de pe ma
lul fluviului. S-au înregistrat 
importante pagube materiale.

Aceste inundații, precizează 
agenția Reuter, sînt cele mai 
puternice înregistrate în zona 
braziliană a fluviului, din 
1953. Apele au inundat o 
mare parte a orașului Ma
naus, situat la punctul de 
vărsare a lui Rio Negro în 
Amazon, unde au fost con
struite poduri improvizate 
peste principalele străzi, 
transformate în adevărați a- 
fluenți ai fluviului.

Ministrul brazilian de in
terne a anunțat că impor
tante cantități de alimente, 
medicamente și îmbrăcămin
te, precum și echipe de sal
vare an fost trimise în zo
nele sinistrate.

Rezultatele 
alegerilor 

din U.R.S.S. 
pentru 

sovietele 
supreme

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
— După cum informează a- 
genția TASS, Comisiile elec
torale din Republicile unio
nale ale U.R.S.S. au comuni
cat rezultatele definitive ale 
alegerilor desfășurate dumi
nică pentru sovietele supre
me. In cele 15 republici, par
ticiparea la urne a fost da 
99.82—99,99 la sută din nu
mărul total al alegătorilor 
înregistrați. Toți candidații 
au obținut majoritatea ab
solută de voturi și au fost 
aleși în sovietele supreme 
ale republicilor unionale. De
putății aleși sînt candidați 
ai blocului comuniștilor și 
celor fără de partid ; peste 
50 la sută sînt muncitori și 
țărani, iar o treime femei. A 
avut loc o reînnoire conside
rabilă a parlamentelor na
ționale, într-o serie de repu
blici, peste 70 la sută din 
mandatele în sovietele su
preme fiind încredințate 
unor deputați noi.

Sesiunea 
Adunării 
U. E. O.

PARIS 17 (Agerpres). — 
In capitala Franței au conti
nuat lucrările celei de-a 17-a 
sesiuni ordinare a Adunării 
Uniunii Europei Occidentale, 
în cursul cărora au avut loc 
dezbateri asupra unui raport 
privitor la stadiul evoluției 
instituțiilor acestui organism. 
Documentul întocmit de Co
misia Politică a recomandat 
invitarea Danemarcei, Irlan
dei .și Norvegiei să adere Ia 
U.E.O. și a depiîns „tulbu
rările pe care le-a cunoscut 
în ultimul timp sistemul mo
netar interoccide.itaî". După 
încheierea discuțiilor, Geof
frey Rippon, ministrul bri
tanic însărcinat cu proble
mele europene, a prezentat 
raportul anual al Consiliu
lui de Miniștri al U.E.O. și 
a răspuns la întrebările pu
se de participant eu privire 
la acțiunile politice ale Ma
rii Britanii privind Piața co
mună și Africa de Sud.

din Laos
de arme de diverse tipuri, 
iar patru avioane au fost 
doborîte.

La 8 iunie, informează a- 
genția, imperialiștii ameri
cani și administrația de la 
Vientiane au aruncat în lup
tă zece noi batalioane spri
jinite de mercenari tailan
dezi într-o operație de cură
țire în regiunea Paksong 
(platoul Boloveni). Aceste u- 
nități au fost interceptate de 
către forțele patriotice, fiind 
obligate să se retragă.

—ga 
Evoluția 
stației 

orbitale 
sovietice 
„SALIUT“

MOSCOVA 17 (Agerpres).
— Miercuri, la ora 21,30, sta
ția științifică orbitală sovietică 
„Saliut" efectuase 155 de ro
tații in jurul Pămintului cu 
echipaj la bord, in ziua ur
mătoare, conform programului 
de zbor, echipajul a beneficiat 
de o perioadă de odihnă activă, 
in cursul căreia a executat di
ferite exerciții fizice și a pro
cedat la un control medical 
reciproc.

Potrivit ultimelor informații, 
cosmonauții de la bordul sta
ției „Saliut" se simt bine șl 
continuă îndeplinirea progra
mului de zbor.

„Mars-2“ 
și „Mars-3“ 
își continuă 

zborul
MOSCOVA 17 (Agerpres).

— Stațiile interplanetare au
tomate sovietice „Mars-2“ și 
"Mars-3" se aflau la 17 iu
nie, ora 5,00, Ia o distanță de 
7 milioane și, respectiv, 
5 093 000 kilometri de Pămînt.

Potrivit datelor primite po 
cale telemetrică în timpul șe
dințelor de legătură prin ra
dio, toate sistemele de la Lor
dul stațiilor funcționează nor
mal, acestea efectuînd cu aju
torul aparaturii științifico cer
cetarea spațiului cosm’c inter
planetar pe care îl parcurg.

In conformitate eu progra
mul de zbor, la 17 iunie, »ra 
3,30, a fost efectuată e corecția 
a traiectoriei de deplasare a 
stației „Mars-2", operație caro 
s-a desfășurat cu succes. Zbo
rul stațiilor interplanetare 
sovietice spre Planeta Marte 
continuă.

BOX
Campionatele 

europene 
de la 
Madrid

MADRID 17 — Cu cele două 
reuniuni ale semifinalelor, cea 
de-a 19-a ediție a campionate
lor europene de box de Ia Ma
drid a intrat în faza decisivă. 
O comportare excelentă a avut 
în prima reuniune pugilistul 
român Calistrat Cuțov, care l-a 
învins prin K.O. tehnic în pri
ma repriză pe danezul Erik 
Sivebaek. Superior în tehnică 
și prin lovituri foarte puterni
ce, Cuțov, l-a pus repede în 
dificultate pe adversarul său. 
Recepționînd în plină figurii 
o serie de croșeuri și directe, 
danezul nu a rezistat decît 2'25’' 
astfel că reprezentantul nostru* 
in urma acestei victorii (a treia 
de Ia începutul competiției) so 
califică în finala categoriei u- 
șoară unde îl va întîlni pe Ul
rich Beyer (R.D. Germană). în
vingător prin descalificarea în 
prima repriză a englezului 
Mike Kingwell.

Un meci foarte strins, cu 
schimburi dure de lovituri, a 
avut loc în limitele categoriei 
mijlocie mică între sovieticul 
Valeri Tregubov și românul 
Ion Gyorfi. Victoria a revenit 
la limită cu 3—2 lui Tregubov, 
dar ea putea fi atribuită tof 
atit de bine și boxerului ro
man care nu a fost inferior 
partenerului său.

La categoria pană, polonezul 
Ryszard Tomc/ik l-a întrecut 
la puncte (decizie cu I—1) pe 
Gabriel Pometcu. Pugilistul ro
man nu a mai arătat puterea 
de luptă din partidele anteri
oare, fiind chiar numărat în 
rundul II.

In cadrul categoriei muscă. 
Constantin Gruiescu l-a întilnit 
Pe polonezul Lesek Blazynski. 
După o primă repriză, in care 
a boxat tehnic și a puncta; in 
repetate rinduri. in rundul II 
la un „corp la corp" boxerul 
polonez i-a deschis arcada lui 
Gruiescu, iar arbitrul de rîn® 
(în urma consultării cu medi
cul) s-a grăbit să-1 abandoneze 
pentru rănire pe boxerul ro
mân deși acesta putea să con
tinue lupta.

In limitele categoriei semi
grea, iugoslavul Mate Parlov a 
dispus la puncte de Horst 
Stump (România), iar Otmar 
Sachse (R.D. Germană) a câș
tigat in fața danezului Jensen.
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