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și responsa-

înalte activitatea

St. PUIU

In conformitate cu art. 23 din Legea nr. 57/1968 de or
ganizare și funcționare a consiliilor populare, convoacă cea 
de-a Xl-a sesiune a Consiliului popular al municipiului Pe
troșani, care va avea loc în ziua de 29 iulie 1971, ora 9, în 
sala clubului Centralei cărbunelui Petroșani, cu următorul 
proiect al ordinei de zi i 1. Raport i Preocuparea Comitetu
lui executiv pentru realizarea planului de investiții social- 
culturale pe semestrul 1/1971. Măsurile ce se impun pentru 
asigurarea planului anual și a frontului de lucru pe anul

CREȚ, MILITANT
Programul magistral de educare marxist-leninistă 

membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii elaborat 
de conducerea partidului la propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primit de organizațiile de partid, de toți 
comuniștii Văii Jiului ca o vibrantă chemare la intensifi
carea activității de educare în spiritul idealurilor comu
niste, al combativității partinice, al eticii noi, de formare a 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Ințelegînd sensul 
profund și exigențele multiple ale indicațiilor elaborate, 
fiecare organ, toate organizațiile de partid sînt conștiente 
că se află în fața unor sarcini complexe și de mare răspun
dere, menite să imprime activității politico-ideologice și 
cultural-educative un conținut profund, un caracter con
cret și militant. Care sînt obiectivele acestei activități, care 
sînt căile pe care trebuie să persevereze organizațiile de 
partid spre a ridica întregul proces de formare a conștiin
ței socialiste a celor ce muncesc la nivelul exigențelor ac
tuale ?

In contextul măsurilor ce le stabilesc în programul acti
vităților de viitor pentru îmbogățirea conținutului de idei 
al muncii politice, ideologice și cultural-educative de masă, 
organizațiile de partid — și sub îndrumarea lor nemijlocită 
sindicatele, organizațiile de tineret și de femei — vor avea 
în centrul atenției lor popularizarea în continuare a obiec
tivelor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., a sarcini
lor ce revin unitățilbr economice ale municipiului în lu
mina acestor obiective, mobilizarea colectivelor de muncă 
la înfăptuirea integrală și înainte de termen a acestora. O 
atenție de prim ordin se cere acordată in această perioadă 
studierii și aprofundării programului de măsuri prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii și expu
nerii la Consfătuirea de lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei și al activității politice și cultural- 
educative. Ideile, indicațiile cuprinse în aceste documente 
vor fi dezbătute în cadrul unor acțiuni eficiente. Se vor 
iniția discuții, convorbiri de la om la om, întîlniri, con
cursuri, simpozioane și mese rotunde, pentru explicarea do
cumentelor de partid și de stat, a legilor adoptate de M.A.N., 
a regulamentelor de ordine interioară și a altor acte nor
mative care vizează activitatea concretă a colectivelor de 
muncă ale diferitelor unități. Adunările generale ale orga
nizațiilor de bază, celelalte forme ale muncii de propagandă, 
întâlnirile din cadrul cluburilor, în cartiere, vor fi con
sacrate clarificării principalelor probleme ale politicii parti-

Climatul superior de cxigenț< 
bilitatc în care se desfășoară actualele adu
nări generale ale reprezentanților salariați- 
lor reflectă, in principal, hotărîrea tot mai 
fermă a oamenilor muncii de a-și realiza cu 
cinste sarcinile de plan din primul an al 
noului cincinal, de a pregăti cu competență 
și răspundere conjunctura optimă de înfăp
tuire a obiectivelor preconizate pentru 1972, 
de a ridica la cote tot mai

Atît prin nivelul dezbaterilor
— caracterizate prin spirit de 
răspundere și printr-o optică 
deschisă asupra problemelor ma
jore ale colectivului — cît și 
prin substanța de calitate a 
hotărârilor și măsurilor stabi
lite pentru activitatea de viitor
— recenta adunare generală a 
reprezentanților salariaților de 
la E. M. Livezeni se înscrie în 
tonul cerințelor exprese de azi, 
al marilor răspunderi care re-

U.U.M.P. Pe bancul de 
lucru al lăcătușului Tra
ian Nicoară este supus 
recondiționării un explo- 

zor de mină.

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI

Petroșani, strada Republicii nr. 90 
Telefoane : redactor șef — 1638 ; redactor 
șef adjunct și secretariat de redacție — 
1662 ; secțiile ziarului, prin centrală — 
1220 (1221) : viața de partid — interior 71; 
social — interior 74; economică — interior 
32; cultură-învățămînt — interior 41; ad
ministrație — interior 68; prin Centrala 
cărbunelui — 269. După ora 1G, telefon 

de serviciu — 1663.

Sosirea în Capitală a delegațiilor 
guvernamentale care vor 

participa la cea de-a XXV-a 
a C.A.E.R.sesiune

economică- și financiară a întreprinderilor. 
Această realitate îmbucurătoare constituie, de 
fapt, una dintre formele de manifestare a 
deplinei adeziuni față de programul propus 
de către secretarul general al partidului nos
tru în scopul îmbunătățirii activității poli- 
tico-ideologice de educare marxist-leninistă 
a membrilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, îndreptar înțelept, deosebit de pre
țios pentru munca viitoare.

vin și minerilor, inginerilor, 
tehnicienilor, tuturor specialiș
tilor minieri, în dubla lor ca
litate — de proprietari colec
tivi ai mijloacelor de produc
ție și de producători. Nu pri
vește, oare, pe fiecare salariat 
în parte, nu-i oare problema 
fundamentală a întregului co- 
leotiv mineresc al Livezenilor, 
sarcina intrării în exploatare a 
unității respective, chiar în a- 
nul care vine, cu o producție

sursa

Sondai de opinii LA PETRILA

agrement

O nouă

de apă 
potabila

Anunțată la începutul aces
tui an, stația de captare a 
apei de la Valea Morii se 
află înaintea recepției. Prin 
amenajarea stației — provi
zorie, pînă la terminarea lu
crărilor de alimentare cu 
apă de la Valea de Pești — 
locuitorii din orașul Vulcan 
vor beneficia de o importan
tă creștere a debitului de 
apă potabilă.

O viitoare

Consecvenți în acțiunile dc 
gospodărire și înfrumuseța
re a localității lor, vulcăne- 
nii întreprind noi și noi lu
crări de evidentă utilitate 
pentru oraș. In prezent, zeci 
de tineri participă zilnic la 
amenajarea, prin muncă pa
triotică, a unei frumoase ba
ze de agrement situate în 
locul cunoscut sub denumi
rea de „La brazi", pe dru
mul spre cabana Vîlcan.

Inițiativa lucrării aparține, 
deopotrivă, edililor orașului 
și comitetului orășenesc al 
U.T.G.

Ce considerați ca s-ar mai putea face pentru 
crearea unui climat de viață cît mai favorabil 

locuitorilor săi ?

Zilele trecute ne-am intilnit in orașul Pe
trila cu cîțiva interlocutori cu care am con
tinuat discuția pe tenia propusă în serialul 
articolelor noastre.

AU PARTICIPAT LA DISCUȚII :
Dr. GHEORGHE DRĂGIIICI, directorul spi

talului din Petrila:
PETRU SATMARI, șef de unitate 

Alimentara — autoservire;

IULIU GUBAȘ, lăcătuș la E. M. Lonea;
Prof. CONSTANTIN PRICOP, director ad

junct al Școlii generale de 10 ani;
Ing. DUMITRU GRUNȚĂ, vicepreședinte 

al Comitetului executiv ai Consiliului popu
lar oraș Petrila.

In cele ce urmează inserăm citeva opinii:

(Continuare

dc 100 000 dc tone, și a creș
terii producției pînă la atin
gerea capacității proiectate de 
1 200 000 tone anual, prevăzută 
pentru 1977 ? Fără îndoială că 
da, și tocmai de aceasta adu
narea a constituit un mijloc 
activ, eficace de augmentare a 
conștiinței .și responsabilității 
oamenilor minei pentru activi
tatea lor comună, susceptibilă 
de perfecționare.

Desigur, în munca desfășu
rată de-a lungul semestrului 
I a. c., comitetul de direcție 
al minei, sub permanenta în
drumare a comitetului de par
tid și cu sprijinul organizației 
de sindicat și U.T.C. a desfă
șurat o muncă politică și or
ganizatorică efectivă în vederea 
mobilizării colectivului la spo
rirea eficienței efortului de an
samblu, în toate ipostazele sale. 
Orientarea mai bună, mai rod
nică, îmbunătățirea stilului de 
muncă al comitetului de direc
ție au fost posibile prin acțiu
nea binevenită, inițiată de co
mitetul municipal de partid, pri
vitoare la constituirea comite
tului de partid la mina Live
zeni.

Depășirea planului de lucrări 
miniere — săpare și betonare 
— cu 166 metri liniari, reali
zarea volumului de încărcare 
mecanică în galerii în propor
ție de 108 la sută, economiile 
de 346 419 lei peste sarcina de 
reducere a prețului de cost, 
reprezintă angumente-forte în 
favoarea celor afirmate. Mai- 
mult, datorită introducerii acor-

In dorința de a îmbunătăți 
condițiile de circulație a 
pietonilor pe pasarela C.F.R. 
care face legătura între gară 
și Piața Victoriei, condu
cerea secției L. 4. C.F.R. (in 
grija căreia este dată pasa
rela) a luat măsura dublării 
podinei acesteia.

înainte se obișnuia să se 
scoată seîndurile rupte din 
podina veche și apoi se pu
neau in locul lor altele noi ; 
însă din cauza circulației pie- 
tonale intense în scurt timp 
și seîndurile noi începeau 
să „joace", se produceau cră
pături în podină, cuiele își 
scoteau capetele fiind tot 
atitea capcane viclene pentru 
pantofii trecătorilor, stare 
de lucruri în care s-a aflat 
pină nu de mult pasarela 
menționată și criticată in 
ziarul nostru.

Acum, podina veche, uzată, 
este lăsată pe loc — ca un 
suport —, iar peste vechile 
seînduri se bat, perpendicu
lar, altele noi, ceea ce face 
ca, în ansamblu, toată podi
na să cîștige în robustețe, 
trăinicie.

Lucrările respective se fac 
treptat, sub fluxul circula
ției, fără închiderea pasare
lei și ele urmează să fie în
cheiate săptăminile viitoare, 
cînd întreaga pasarelă va 
primi podină nouă!

Luni, au sosit în Capitală de
legațiile guvernamentale din ță
rile membre ale C.A.E.R., care 
vor participa la cea de-a XXV-a 
Sesiune a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc,

Delegația Republicii Populare 
Bulgaria este condusă dc Stanko 
Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri; delegația Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
— de Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului federal; 
delegația Republicii Democrate 
Germane — de Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri; delegația Republicii 
Populare Mongole — de Sono- 
min Luvsan, președintele ad- 
inlerim al Consiliului de Mi
niștri; delegația Republicii 
Populare Polone — de Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri; delegația Re
publicii Populare Ungare — de 
Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar; delegația U- 
niunii Republicilor Sovietice So
cialiste — de Alexei Nikolae- 
vici Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri.

A sosit, de asemenea, delega
ția guvernamentală a Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, condusă de Aleksandar 
Grlicikov, vicepreședinte al Ve- 
cei Executive Federale, invitată 
la Sesiune în baza Convenției 
încheiate între C.A.E.R. și gu
vernul acestei țări privind par
ticiparea R.S.F. Iugoslavia la 
lucrările organelor Consiliului.

Delegațiile sînt însoțite de 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, condu
cătorul delegației guvernamen
tale a României la 
XXV-a Sesiune a 
Gheorghe Rădulescu, 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul 
ment al țării noastre în C.A.E.R, 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării. ceilalți membri ai de
legației guvernamentale române 
la actuala sesiune C.A.E.R., mi
niștri și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Minerii răspund
PREZENT

Tr. MULLER

(Continuare in pag. a 3:a)
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Apollo-15“ 
a plecat 

spre Lună
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SOCIALE 
DURE

Situația 
din Sudan

cea de-a
C.A.E.R., 
vicepre-

perma-

prin limbajul faptelor de muncă
In ziua de 25 iulie, pe toate 

trei schimburile, minerii și pre
paratorii Văii Jiului au îmbră
cat hainele de lucru. Zecile de 
mii de combatanți pe frontu
rile cărbunelui — muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni — 
au răspuns 
organelor și 
partid de a participa, fiecare 
la locul său de muncă, cu pu
terea brațelor și a gîndirii, la 
recuperarea rămînerilor in ur
mă Ia producția de cărbune — 
exprimind astfel dorința și ho- 
tărîrca fermă a tuturor colec
tivelor de muncă din municipiu 
de a ridica ștacheta realizări
lor și a onora cum se cuvine 
sărbătorile din august ale po
porului nostru — cea de — a 
XXVII-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul 
fascist și Ziua minerului.

La toate exploatările minie
re și la preparații s-a muncit 
cu mult sîrg, cu pasiune și 
dăruire. Cuvinte aparte de a- 
preciere se cuvine însă la adre
sa minerilor de la Petrila, Lo-

masiv chemării 
organizațiilor de

IN PAGINA A 2-A

Din cuprinsul paginii :
•' Antrenamentele echipei de fotbal Jiul 
®h Minerul Lupeni la „vîrsta întrebărilor" 

Caramalis — la Panathinaikos ! • Re
zultatele finale ale campionatelor de atle- 
tism ale României.

nea și Vulcan. Din adîncurile 
minei Petrila au fost extrase 
peste 3 500 tone de cărbune, 
realizare ce a adus cu sine re
cuperarea minusului și consem
narea pe grafic a unui spor de 
producție peste sarcinile Ia zi 
ale lunii curente de 2 000 de 
tone și ocuparea locului frun
taș în întrecerea socialistă. Ur
mează minerii de la Lonea și 
Lupeni care cu producția reali
zată nu numai că au recuperat 
restanțele de plan, dar au în
scris în contul angajamentelor 
peste 1 900 tone și, respectiv, 
aproape 1 300 tone de cărbune 
peste sarcinile perioadei trecute 
din iulie. Și minerii de la Vul
can merită toată lauda; ei au 
produs în 24 de ore de muncă 
încordată mai mult de 4 300 
tone de cărbune ajungînd Ia 
o „distanță" de numai 175 tone 
de pragul îndeplinirii planului 
pe luna în curs. Cele peste 
24 000 tone de cărbune extrase 
pe ansamblul bazinului au di
minuat puternic restanța pro
ducției brute ridicînd la 99,3 
la sută (de la 94,9 la sută) pro
centul de îndeplinire a planu
lui pe perioada 1—25 iulie.

Cu rezultate valoroase a fost 
încununată și munca prepara
torilor. Dacă sîmbătă la căr
bune cocsificabil pentru Hune
doara exista un minus de 570 
tone, luni dimineață situația era 
complet schimbată în bine: 
1 800 tone peste prevederi. La 
sortul cărbune spălat, prepara- 
ția Petrila a livrat 3 600 tone 
peste plan, Coroești 2 500 tone 
și Lupeni 750 tone — realizări 
care totalizează mai mult de 
6 800 tone cărbune date eco
nomiei naționale suplimentar 
sarcinilor de minerii și prepa
ratorii Văii Jiului.

DOUA UNGHIURI DE VEDERE
Despre relația om — muncă 

(sau invers, dacă ținem cont 
de faptul că munca l-a creat 
pe om), grăiesc atît marii 
ginditori ai omenirii, cit și 
înțelepciunea populară. Ati
tudinea omului față de mun
că fixează poziția acestuia in 
ierarhia valorilor umane.

Să concretizăm.
Intr-un oraș de pe Valea 

noastră, alături de cei ce 
produc zilnic valori mate
riale și spirituale, trăiesc și 
un număr apreciabil dintre 
aceia care se bucură in tih
nă, pe drept, de rambursul 
participării lor de odinioară 
la acest proces, mai simplu 
c vorba de pensionari. Mai 
zilele trecute, unul dintre ei, 
cu treburi pe la cei meniți 
să soluționeze problemele db- 
ștei a aflat că intr-un sector 
de activitate din orașul lor e 
nevoie mare de brațe de mun
că. In drum spre casă a tre
cut pe la cîțiva foști colegi 
de muncă, meseriași cu înaltă 
calificare ca și el, și au stat 
nițel la o voroavă, ba des
pre una, ba

...A doua 
neață, șase 
prezentat la 
lui de construcții din locali-

talc, solicitind „de lucru", in 
virtutea dreptului acordat de 
lege pentru cei aflați in pen
sie de bătrinețe. Peste nu
mai citeva ore un fost meca
nic de extracție, un fost 
strungar, un fost mecanic 
compresor, un fost..., care 
ani in urină au lucrat la

de 
cu 
a-

mina, erau din

despre alta...
zi, dis-dc-dimi- 
pensionari s-au 
sediul șantieru-

nou 
ortaci la descărcatul cărămi
zilor atît de necesare pentru 
înălțarea blocurilor către cer. 
Retribuția ? Despre asta a- 
veau să discute ziua urmă
toare, cu șeful serviciului 
muncă și salarii. La ora 
aceea, principalul era ca va
goanele să nu intre în loca
ție...

Tot in orașul minerilor,

cam tot în zilele cu pricina, 
un fost specialist, și el pen
sionar, a fost rugat să ajute 
la o lucrare foarte compli
cată, la care a mai lucrat cu 
mulți ani in urmă. „Cit îmi 
plătiți ?“ Căzu întrebarea in 
locul răspunsului așteptat... 
După ce i s-a spus că va fi 
retribuit conform normelor in 
vigoare, precizindu-se chiar 
și suma, omul a stat o clipă 
pe glnduri și a decis: „Nu 
pot primi oferta dumnea
voastră. Salariul pe care-l 
propuneți e sub valoarea 
pensiei mele. Nu rentează 
să lucrez și să primesc un 
salariu mai mic decit pen
sia". (Pentru a nu da loc la 
confuzii, amintesc doar că in 
timpul în care pensionarii 
desfășoară o activitate econo
mică reglementată prin lege, 
au dreptul la pensia inte
grală).

Zilele trecute, citeam un
deva : „sensul vieții nu e să 
faci ceea ce-ți place, ci să-ți 
placă ceea ce faci".

Din respect pentru virsta 
celor implicați in rindurile 
de față mă abțin de la orice 
precizare sau comentariu în 
plus. Le va face, cu prisosin
ță, viața.

T. KARPATIAN
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9, Dorim să pășim cu dreptul

17. Pe terenul cu zgură al 
stadionului din localitate 'cel 
gazon?.! se... regazonează), 27 
de jucători ascultă cu aten
ție tematica antrenamentului, 
prezentată de coordonatorul 
tehnic Vasile Lazăr: 10 mi
nute pentru încălzire. 9 oră 
joc la două porți. De la bun 
început consemnăm atmosfera 
deconectantă, veselia, verva 
deosebită a majorității jucă
torilor. Remarcăm și— trei ab
sențe : Eugen Iordache și Vio
rel Tilmaciu. plecați din lo
calitate, tânărul Ciurea (de la 
Autobuzul București) — indis
ponibil. Ceie citeva sprinturi 
alternate cu exerciții fizice 
„din mers" deschid jucătorilor 
apetitul pentru balon...

intra Jiul pe terenultie va
l . ădeniior ? Cine va lua locul 
lui Stan ? Marincan sau To- 
van ? Gurile rele, afirmă că 
ori unul din ei. ori posibil 
un al treilea și anume... ste- 
listul Sueiu. Să fie vorba de

Antrenamentele
JIULUI

continuă
schimb Ion Constantin

★

început, 
tricouri 
Tal pai.

De-o parte, 
galbene — 
Mihai Ma-

Jocul a 
echipa în 
Marincan. 
rian, Dodu, Caramalis, Urmcș. 
Popa Remus, David. Libardi. 
Cotormani și Uilecan — iar 
de cealaltă jucătorii în a’.b — 
Iovan, Matei Popescu (Victor 
Safta). Georgevici, Sandu. Ton
es, Stocker, Peronescu, Staian. 
Demeter și Naidin. Se joacă 
cu o îndîrjire surp-inzătoarc. 
Caramalis, la ultima sa evo
luție... neoficială în compania 
coechipierilor cu ajutorul că
rora a cunoscut consacrarea 
ține să demonstreze că sen
zaționala sa transferare nu a 
fost întâmplătoare, l’eronescu, 
în vervă deosebită, ne reamin
tește, de acele driblinguri cu 
care _l-a dat gata" pe Delea- 
nu. în timp ce Libardi își 
etalează calitățile de mare tac
tician. Și o surpriză deosebit 
de plăcută: Popa Remus. Nu 
putem trece cu vederea nici 
ambiția de a reveni în unspre- 
zecele dc bază a proaspătului 
ingine- electromecanic Talpaî, 
nic-1 veleitățile de atacant cen
tral. gen Antoniadis. ale lui 
Stocker. Se înscriu și goluri, 
se și... .protestează ia deciziile 
arbitrului, iar cei cițiva .,su
fletești" prezenți pc marginea 
^renului comentează evoluția 
■ " "ora. Nu lipsesc nici în-

Tbările, firești c

ua
Suciv ? Așa se pare. Dar tri
coul cu nr. 9 de cine va fi 
îmbrăcat ?
babi). 
fotbal, 
nescu. 
acesta 
că pe 
calitate absolut necesară unui 
atacant de primă divizie ; lu
crează bine 
doare".

.De Ciurea, pro- 
afirmă un expert în 
pe nume... Vasile Io- 
Sînt aproape sigur că 
va reuși să-l suplineas- 
lon Constantin. Are o

cu ambele pi

★
reprize a cite 30Cele două

de minute s-au 6curs pe neob
servate. Șiroaie de transpira
ție alunecă pe chipurile ju
cătorilor, trădînd efortul pc 
care l-au depus. Tricourile sînt 
ude leoarcă.

— Așa se pregătesc punc
tele. golurile, intervine un alt 
spectator, ex-jiulistul Sandu 
Grizea. Supraviețuirea va fi 
dificilă dar cred totuși în foș
tii mei coechipieri. Ia priviți, 
— și ne întinde ultimul număr 
al ziarului „Sportul"—, fiecare 
echipă achiziționează ..nume". 
Jiul va trebui însă, nu numai 
să se mențină la valoarea de 
anul trecut ci chiar să pro
greseze cu cei ce sînt aici.

Intre timp băieții au intrat 
în cabine. Un binefăcător duș 
și iată-ne iarăși în mijlocul 
lor. Oboseala celor două an
trenamente din aceeași zi dis
păruse ca prin farmec. Am 
profitat de volubilitatea uno
ra. regretând însă tăcerea a-
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Spre a ne mai potoli se
tea 
avut grijă și ne-a 
așa, cite un piculeț, ca 
sert, imagini 
„rege". L-am 
pe Pele, cel 
re dintre cei mai 
cători ai lumii din toate tim
purile. Și fotbalul se joacă 
de vreo sută de ani. Am vă
zut, deci. Perla neagră evo- 
luind in ultimul meci in na
ționala Braziliei. La televi
zor. bineinteles. Tot așa l-au 
văzut milioane și milioane 
de „posedați" ai fotbalului. 
Alții. 1-10 000 și mai bine,

de fotbal, televiziunea a 
mai dat 

de- 
din sportul 

văzut și 
mai ma- 

mari ju-

s-a terminat atit de repede. 
In compania lui Kuhnke, 
Năstase al nostru a făcut o 
adevărată demonstrație de 
virtuozitate și tehnică. Am 
văzut un spectacol de vis 
care a ineîntat, a scos ex
clamații de admirație spon
tane și care m-au făcut să 
aplaud, pur și simplu, în fața 
televizorului. In absența gra
vului Țiri ultimul act l-a ju
cat dublura sa, în persoana 
lui Petre Mărmureanu. Și-a 
jucat rolul ca o vedetă și e 
5—0 pentru România.

Chiar privit la televizor, 
sportul alb a „prins" pînă fi

Urmașii lui

NĂSTASE
l-au căzut insă pe viu in u- 
riașul iad și rai totodată, ce 
se cheamă stadionul „Maro
cana". 140 000 de voci l-au 
ovaționat cînd a făcut turul 
de onoare in jurul stadionu
lui, iar 280 000 de palme l-au 
aplaudat minute în șir. Pele 
s-a retras in plină glorie, 
cedind tricoul cu nr. 10 al
tuia mai tinăr. Dar uite mă 
luai cu vorba și in loc să 
vorbesc despre urmașii lui 
Năstase cum mi-am propus, 
înșir cuvinte fără număr des
pre fotbal.

Cum spuneam, de citeva 
săptămini sintem in „gol" de 
fotbal. In schimb am petre
cut, trei după-amieze pline 
in compania celor doi cori
fei ai tenisului nostru de 
cimp — Năstase și Țiriac. 
•Im văzut cinci partide mag
nifice. în care finaliștii „Cu
pei Davis" din anul trecut, 
’•-nismenii din R.F.G. au în
chinat pînă la pămint stea
gul in fața alor noștri. Za
rurile au fost aruncate in 
după-amiaza de 16 iulie. A 
doua zi, după partida de du
blu, conducind cu 3—0 eram 
calificați. S-a terminat cu 
miza .’ .Vu ne-am dezlipit în
să nici a treia zi de lingă 
ecran. Dacă am regretat ? 
Da am regretat, pentru că

la copii. Cițiva puști de o 
șchioapă din Petroșani s-au 
hotărit să devină urmașii lui 
Năstase. Au trasat un teren 
de tenis de cimp după toate 
regulile. Unii dintre ei fac 
pe arbitri iar alții joacă. Se 
incing niște meciuri... E drept 
că fără plasă, iar in loc de 
rachete au niște lopeți de 
placaj. Mingea e de cauciuc 
dar... sare. Dacă ar avea te
renuri special amenajate, ra
chete, mingi, 
decvat și pe 
le îndrume 
frumos sport 
că și la noi 
mași de-ai lui Năstase și Ti
riac. De bine de rău la Pe
troșani și Lupeni există te
renuri de tenis de cimp, iar 
la Petroșani se mai amena
jează vreo citeva. Există in 
Petroșani, in persoana profe
sorului Mircea Pascu, un spe
cialist in acest sport, un spe
cialist ferm hotărit să des
fășoare o activitate intensă 
in această direcție. Noi am 
dori insă ca in toate locali
tățile Văii Jiului să se ame
najeze terenuri de tenis de 
cimp, cu instructori fie și 
voluntari, care să-i inițieze 
pe copii in practicarea aces
tui țrumos sport... Am dori...

D. CRIȘAN

echipament a- 
cineva care să 
pașii in acest 
putem afirma 

vor crește ur-

CUPA „CRAVATA
Consiliul municipal al Or

ganizației pionierilor, in cola
borare cu Casa pionierilor din 
Vulcan, a organizat, în ziua 
de 22 iulie a.c., un inteie- 
sant concurs de altetism pen
tru pionieri, dotat cu Capa 
„Cravata roșie". La startul 
întrecerilor s-au prezentat 
pionierii și școlarii de la șco
lile generale nr. 4, nr. 5 și 
liceu, dornici să se afirme în 
primul concurs de acest geo 
din oraș. întrecerea s-a bucu-* 
rat de o bună participare din 
partea elevilor. Acest lucru 
dovedește că atletismul are 
adepți și în vacanță, atunci 
cînd concursurile -î ’ b’r.e

la atletism
organizate. S-a ev’dențiai, in 
mod deosebit, pionierul Hor
goș Ștefan de la Școala ge
nerală nr.
să treacă ștacheta înălțată 
la '. 10 cm. Clasamentul, pe 
categorii de vîrstă, după trei 
probe (alergări, sărituri 
lungime și în înălțime) 
prezintă în felul următor i

Categoria 8 — 10 ani : 1.
Eugen Dușa; 2. Viorel Bur
tea : 3. Matei Puricei (toți de 
la Școala generală nr. 5).

Categoria 10 — 12 ani : 1.

5, care a reușii

in 
se

de 34 de ani în cel dc-al 9-lea 
campionat eu „teamul* alb- 
negrilor. Marin Peronescu.

— Deocamdată nu putem 
face aprecieri asupra compor
tării jucătorilor, ține să pre
cizeze tenacele căpitan de e- 
chipă. ing. Petre Libardi. 
De-abia după primele jocuri 
de verificare vom putea tra
ge o primă concluzie.

— In orice caz trebuie să 
forțăm în pregătire pentru a 
păși cu dreptul în noul cam
pionat, ne mărturisește simpa
ticul Georgevich Ați văzut 
ce-am pățit anul trecut dacă 
am luat-o prost de la înce
put. Sîn-tem deciși ca pînă la 
iarnă să acumulăm un număr 
mare de puncte.

★

încetul cu încetul, oamenii 
se risipesc spre casele lor. 
Numai „nea Lazăr" mai în
târzie. Antrenamentul pe ca
re-] condusese în lipsa lui 
Eugen Iordache a luat sfîr
șit. Omul a cărui vîrstă oferă 
multora liniștea și calmul par
curilor și a locurilor de rc- 
crecre, trăiește încă tumultul 
stadioanelor. Constatîndu-ne 
intenția de a mai afla cîte 
ceva despre echipa alături de 
care a trăit multe clipe triste 
sau fericite, cu o voce scăzută 
ni se adresează :

— Sîntem abia Ia început, 
dar sper ca împreună cu Tor- 
dache și Viorel (Tilmaciu — 
n. n.) să punem pe picioare 
un „11“ omogen. Desigur, după 
o lună, adică în preajma jo
cului cu Crișul. Deocamdată 
băieții vor intra în cantona
ment la Petroșani, apoi, joi, 
joacă la Calafat. Deoarece te
renul nostru este în repara
ție, ne continuăm pregătirile 
la Deva, unde vom susține 
cîteva meciuri de pregătire. 
De „Ziua 
primi vizita 
mai vechi, echipa 
Stahl Riesa. Apoi 
vedea.

minerului" vom 
unei cunoștințe 

germană 
vom mai 

Un lucru este cert: 
zilnic două antrenamente, ce 
însumează 160—180 minute.

Nicolae LOBONȚ

CAMPIONATE, EDIȚIA 1970—1971

Minerul Lupeni
zXșa cum începuse campiona

tul, deși vitregită de „aripile" 
suporterilor săi (condamnați de 
ei înșiși în a nu-și vedea .,fa- 
voriții" la lucru), echipa Mine
rul Lupeni se arată foarte de
cisă. poate pentru prima oară 
în lunga-i carieră în anonimat 
in a treia divizie, de a depăși 
perioada ..efectelor" vechii de
gringolade de „A. B. C." și de 
a se propulsa, cu tărie, înspre 
a doua scenă a fotbalului ro
mânesc. Se părea că perioada 
de reconstrucție a echipei a 
fost de mult depășită, se cre
dea că, pe fondul bun, pe „sche
letul" unei echipe de rnulți ani 
sudate, au fost „transplantați" 
cițiva tineri cu reale calități, 
de la care se poate pretinde 
începerea „marii ofensive" spre 
„B“, iubitorii sportului — rege 
din Lupeni și din întregul mu
nicipiu își făceau socoteala că 
echipa (antrenată atunci de 
Cornel Cărare), dispunînd și de 
un lot nu lipsit de valoare 
(Tonca, Grizea, Macavei, Pre- 
cup, erau „stelele" echipei) 
nu-și poate permite de a pier
de prilejul revenirii în B. Toa
te atuurile erau, deci, de par
tea echipei „Minerul" Lupeni. 
Situația era ..coaptă",
sari „grei" în grupă — din rîn- 
dul cărora, principalul, Metalul 
Turnu Severin, ca fostă divi
zionară B. s-a autosustras, prin

adver-

I

Panathinaikos!

rezultate mediocre — nu prea 
se vedeau „la orizont", condu
cerea secției de fotbal și a a- 
sociației sportive din Lupeni 
nu-și menajau eforturile pentru 
a asiprjra toate condițiile ..a- 
vansării băieților". Și nici bu
nele rezultate n-au întârziat. 
Stadionul din Câlan devenise 
„teatrul" succeselor echipei mi
nerilor din Lupeni. In depla
sare, însă, vechilor carențe ale 
echipei (precara eficacitate a 
înaintașilor, scăzuta mobilizare 
in teren a echipei) i se 
uga una — „căderea" în 
a apărării — care a jucat 
te feste întregii echipe și 
dus amărăciune în tabăra su
porterilor. Fără a forța prea 
mult „nota", cu toate rezultate
le contradictorii obținute, echi
pa minerilor din Lupeni termi
nă turul în imediata apropiere 
a liderului. Șansele de a termi
na. totuși, învingătoare campi
onatul. un pic doar diminu
ate. 'Se înmulțeau, avîndu-se în 
vedere programul destul de a- 
vanlajos al returului, favorabil 
celor al tuturor contracandida
telor sale (Vulturii Textila Lu
goj, Știința Petroșani și C.F.R. 
Caransebeș), cu care, în meci 
direct, se întîlnea acasă. de 
data aceasta pe terenul regazo- 
nat din Lupeni, la „adăpostul" 
galeriei locale. Returul găsește 
însă echipa din Lupeni rema-

Echipa „Minerul*1 Lupeni a susținut 
verificare cu „Constructorul" Lupeni pe 
scorul de 7—1. In foto : O fază din meci.

adă- 
final 
mul- 
a a-

duminică un meci de 
care l-a ciștigat cu 
Foto: V. Iordăchescu

Ziua minerului se apropie. 
In fntîmpinarea acestei săr
bători, jucătorii de șah ve
terani din Lupeni au inițiat 
«n concurs de șah. In fata 
cîmpului de „bătălie" cu 64 
de pătrățele albe și negre 
s-au aliniat J2 „conducători de

CAMPIONATELE DE
ATLETISM ALE ROMÂNIEI

© Două noi recorduri naționale

s>

oști", printre care amintim 
lie luliu Peter, Ioan Galam- 
boș, Gavrilă Lupuț, Gheor- 
ghe Bădău și Oprea Zgura.

Concursul, care a început 
în ziua de 5 iulie, este în 
plină desfășurare. Primilor 
trei clasați li se vor acorda 
diplome.

din 
ă au luat sfîrșit între- 
campionatelor de atle- 

ale României.
ziua a doua de concurs au 
stabilite două noi recor- 
naționale. Primul a fost 

atletă Vă

Petru CIULAVU, 
corespondent

ROȘI^“
Dumitru Rus — Școala gene
rală nr. 4 ; 2. Constantin Bor- 
cea — Școala generală nr. 5 : 
3. Vasile Croitoru — Școala 
generală nr. 5 ; Categoria 12
— 14 ani: 1. Dorin Pătraș.u
— Școala generală nr. 5 ; 2. 
Ștefan Horgoș — Școala ge
nerală nr. 5 ; și Dorel Coco
tă — Liceul Vulcan ; 3. Ghe- 
orghe Piscureanu — Școala 
generală nr. 5 ; Categoria pes
te 14 ani : 1. loan Schulschi — 
Școala generală nr. 4 ; 2. An- 
tonel Michi — Școala gene
rală nr. 5 ; 3. Rina Aehim — 
Liceul Vulcan.

Dumitru CORNEA

„vîrstă întrebărilorii

Pe stadionul Republicii 
Capitală au luat sfîrșit 
cerile 
tism

In i 
fost ■ 
duri 
realizat de tînăra 
lentina Cioltan (Progresul 
ceava), care a obținut o 
prinzătoare, dar meritată, 
torie în proba de aruncare a 
greutății cu 16,58 ni. Deținătoa
rea vechiului record (16,54 m), 
Ana Sălăjan (Tractorul Brașov), 
a ocupat locui doi cu 16,21 m. 
Cel dc-al doilea record a fost 
stabilit de reprezentantul clu
bului Rapid, Ion Rățoi, crono
metrat în proba de 400 m gar
duri in 50'7/10 (vechiul record 
îi aparținea cu 50”8/10). Valeria 
Bufanu (Rapid) a obținut cel 
de-al doilea titlu de campioană 
națională ciștigînd cursa de 100 
ni garduri cu timpul de 13"5/10.

Conform așteptărilor, proba 
feminină de săritură în înăl-

ii mc a fost câștigată de Cor
nelia Popescu (Rapid) cu un 
rezultat bun : 1,87 m. Multipla 
recordmană Ileana Silai (C.S.M. 
Cluj) și-a adjudecat victoria in 
cursa de 800 m 
2’03”8/10.

Alte rezultate : 
ni : Zamfirescu 
21”4/10; 800 ni : 
(Steaua) — 1’50”5/10; aruncarea 
discului : Naghi (Steaua) — 57,56 
m; aruncarea ciocanului : Schnei
der. (C.A. Mediaș) — 64,06 m: 
5 000 m : Cioca (Dinamo) — 
14'32"6/l0”, săritura in lungime 
Zaharia (Rapid) — 7,79 m; să 
ritura cu prăjina : Piștalu (Di
namo) — 4.60 m: 3 000 m obsta
cole : Cefan (Rapid) — 8’42**4/10; 
ștafeta 4X400 in : Dinamo — 
3’U”4/10; feminin: 200 m: Ma
riana Golh (Metalul) — 23”8/10; 
aruncarea suliței : Ioana Stancu 
(Dinamo) — 53,82 
4X400 in: C. A. 
3’46”5/10.

cu timpul de

masculin : 20(1 
(Steaua) — 

Damaschin

m; ștafeta 
Roman —

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RINDUR1
© In cadrul turneului inter

național feminin de volei de la 
Varna s-au înregistrat urmă- 
tuarele rezultate: grupa Ai 
Ungaria — Franța 3—1 (15—11, 
15—12, 12—15, 
ria — R. D. 
(15—10, 1 
grupa B: 
România 3—2 
15—3, 13—15,

15—11); Bulga-
Germană 3—1
9-15, 15-6);

D. Coreeană — 
(13—15, 15—6,

15—6).

© Federația de fotbal din 
Peru a înaintat un memoriu 
forului internațional (F.I.F.A.)

prin care solicită ca la turneul 
final al campionatului mondial 
să participe 17 echipe în loc 
de 16, cum este prevăzut. Ofi
cialii peruvieni sugerează fe
derației internaționale să re
nunțe la meciul de baraj dintre 
echipa învingătoare a grupei a 
9-a europene (U.R.S.S., Franța, 
Irlanda) și câștigătoarea grupei 
a 3-a sud-americane, joc care 
urmează să stabilească a 16-a 
echipă participantă la turneul 
final

nială. Sc renunță, din motive 
pe care n-are rost să ic mai a- 
mintim, oricum nu prea temei
nice, la Tonca, Grizea, Macavei, 
se împrospătează lotul cu cițiva 
tineri (Burdagiu, Aruncuteanu) 
destul de dotați, se aruncă pe 
talgerul balanței o masivă infu
zie de tinerețe (despre care 
nimeni nu gîndește cit de lip
sită c de experiență și „crudă"), 
din vechea „gardă" mai cores
pund sporadic doar Cotroază. 
Precup și Ambruș. Victoriile, 
la început nu lipsite de impor
tanță, vin parcă să reafirme că 
echipa e pe un drum bun, as
cendent. Primele rezultate (in
cluzând în acestea, in speci
al, victoriile asupra celor două 
contracandidate din 
nicipiului) anunțau însă 
oboseală a echipei, lăsau să se 
întrevadă destul de clar ne- 
concordanța dintre pretențiile 
(neexagerate, repetăm) ale con
ducerii A.S. Minerul și poten
tele echipei cu care se preconi
za escaladarea .colinei" ce du
cea spre divizia B. Echipa avea 
prea multe „găuri", prea puțini 
dintre echipierii lui Cotroază 
dovedeau calități de viitori di
vizionari B. nu întregul lot se 
„zbătea" pentru marea promo
vare. Dimensiunile din sinul 
echipei, regimul de eforturi cu 
mult deasupra posibilităților 
tehnico-tactice și fizice ale e~ 
chipierilor. coborirea „baremu
lui" optimismului echipei au 
așternut o stare de lucruri care 
prea mult semăna a indiferen
tă și plictis pentru a mai pu-

afara mu
și o

tea da naștere la rezultate me
ritorii, stare de lucruri care 
a „erupt" în meciul cu M.E.V.A. 
Tr. Severin, pierdut acasă 
de lupeneni cu 3—2. S-au luat 
măsuri „severe", antrenorul C. 
Cărare (de parcă el ar fi fost 
singurul „vinovat") a fost înlo
cuit cu ..secundul" său, T. Mi- 
halache, dar, în profida unor 
rezultate cotate drept favorabi
le. obținute în defavoarea unor 
echipe fără pretenții, jocul echi
pei își pierdea din ce in ce și 
-luciul" anterior, formația lu- 
pcncană terminînd ..la pas" 
campionatul, nu vlăguită dar 
lipsită și de micile veleități cu 
care „plecase" la drum. Ce-i 
de făcut acum ? După cite arn 
fost informați, în noul campi
onat, Minerul Lupeni va fi an
trenată de reputatul fost-jiulist 
Emil Ciurdărcscu. Cunoscînd 
puterea de muncă a noului an
trenor. avind în vedere faptul 
că în Lupeni nu se va renun
ța la „marea ofensivă", reco
mandăm revizuirea totală a lo
tului (remanierea făcîndu-se nu 
numai pe calea întineririi, cu 
orice preț, a echipei !). întrona
rea unui aer de lucru consistent, 
eficient, cu accent pe pregăti
rea tehnico-tactică a echipei.

Echipa Minerul Lupeni are 
datoria (tradiția o obligă) s? 
redevină o echipă. Toii aștep
tăm acest lucru. Cu toții dorim 
relansarea ei în fotbalul ro
mânesc. Antrenorul E. Ciurdă- 
rescu are cuvîntul!

V. TEODORESCU

CORNEL CARARE
antrenor al juniorilor 

„j i u l u r
Din surse neoficiale, aflăm că fostul antrenor al divi

zionarei C „Minerul" Lupeni, Cornel Cărare a fost solicitat 
să se ocupe, în viitorul sezon fotbalistic, de echipele de 
juniori și copii ale clubului „Jiul" Petroșani. Ii dorim 
succes 1

C.F.R. Simeria
Debreceni Vasufas S.C.

1-5 (0-4)
In după-amiaza zilei de 

iulie a. c. a avut loc, pe 
renul din Simeria, meciul 
mical internațional de fotbal 
dintre echipele C.F.R. și Debre- 
ceni Vasutas, echipă care ac
tivează în divizia A a campio
natului maghiar.

Menționăm că 
prima dată cînd 
divizia A din străinătate joacă 
la Simeria.

Meciul a oferit numeroșilor

c.
21 
te- 
a-

este pentru 
o echipa de

spectatori multe faze interesan
te, spectaculoase, oaspeții, du
pă cum era și de așteptat, ma- 
nifestîndu-și neta superioritate, 
reușind să marcheze cinci go
luri în minutele 10, 24, 
și 62. De altfel, 
peți au pus la grea 
portarul simerienilor. 
punct al gazdelor a 
scris în minutul 61.

Nicu SBLCllEA, 
corespondent

10, 38 
jucătorii oas- 

în cereare 
Singurul 
fost în-

Duminică, deși soarele nu a prea suris amatorilor de 
..bronz", ștrandul din Petrila și-a primit musafirii cu „brațele" 
deschise, cu apă nu prea u iarbă verde (in loc de
plajă cu nisip...). Foto : Ion LICIU

Nikos Caramalis, un nume, 
pînă mai ieri necunoscut pe 
firmamentul fotbalului româ
nesc, a reușit, în ultimul se
zon, să se afirme ca un fun
daș de valoare. In ciuda 
vîrstci sale, elevul cu alură 
de atlet și suflet de copil, 
grație 
pictat dc o 
de efort, a devenit, 
titularul de drept a) 
post df ' *
echipa 
Petroșani.
il numeau colegii de echipă, i 
a intrat in grațiile publica- | 
lui. atrăgînd în același timp . 
și aprecierile cronicarilor de I 
specialitate. Zilele trecute, l-am? 
reîntâlnit în oraș : I

— Am auzit că dorești să J 
ne părăsești. Este adevărat ț 
sau sînt simple zvonuri ?

talentului său, com- 
marc capacitate 

în retur, 
unui 

fundaș lateral în 
divizionară A, Jiul 

.Grecul" după cum

I
Da ! Regret că părăsesc 1 

e locuri, această țară “

I 
:il

I
I
l
I
I 
I sprijinul și încurajările .

dificile ale bălă- | 
’azon. Nea Viorel *'

■ ii

I 
-I
I

aceste locuri, _____  __
minunată în care am copi
lărit. fotbalul de aici, dato
rită căruia am cunoscut sa
tisfacții deosebite. Mă simt 
însă flatat de propunerea 
impresarului echipei Panathi- 
naikos Atena, finalista dc pe 
Wembley. Sînt fericit că voi 
juca alături de Antoniadis, 
Domazos, Elefteriakis și cei
lalți, că mă voi pregăti sub 
bagheta lui Pușkaș.

— Colegilor <le la Jiul ai 
să le transmiți ceva ?

— Desigur. Mulțumiri pen
tru ajutorul acordat în afir
marea mea ca fotbalist, pen
tru ■" • • - -- -■
din clipele 
liei de pe 
Tîlr 
ției

laciu și conducerea sec- 
mi-au acordat încredere 

aceasta a cîntărit enorm 
in balanța carierei mele.

— Crezi că vei corespunde 
exigențelor noului antrenor'

— Sper și o doresc. Aș fi 
cel mai fericit să pot de
monstra, prin comportarea 
mea, înaltele valențe ale școlii 
românești de fotbal.

— In încheiere...
— ...Mii de mulțumiri ini

mosului public din Petroșani, 
care m-a aplaudat cu căl
dură întotdeauna, care a fost 
alături de mine și la bine 
și la rău.

N. L.

cu

La o „cafea mică", singur, 
învăluit în gînduri, l-am în
tâlnit, sîmbătă, pe Cotormani. 
Profitînd de scurtul răgaz pe 
care-1 aveam (...și-1 avea) la 
dispoziție, am abordat discu- 

„frontar, fără ocolișuri 
introduceri... semiprotoco-

ția 
și 
lare.

— Indispus... ?
— Nu. Sînt prea „prins" 

in activități ca să mai am 
timp să meditez la necazuri. 
Practică (Cotormani este stu
dent la I.M.P., se știe), an
trenament, practică, antrena
ment. Zilnic...

— Vacanța a fost cam 
scurtă !

— Pentru mine nici 
fost. Exact cînd s-a dat 
canță obligatorii 
baliști am intrat în practica 
obligatorie, ca 
nici mingea n-am lăsat-o în 
toată această perioadă, 
fiecare zi, m-am antrenat, 
la stadion, cu Remus Popa. 
Poate e bine, poate...

— Dacă pofta de joc nu 
dispare, e bine !

— Ce, să dispară ! Nici 
gind. Am un chef de joc for
midabil. De-abia aștept !

— Antrenamentele ?
— Bune, utile Ne așteaptă 

un campionat greu.
— Ce părere ai despre noul 

antrenor ?
— Nouă, jucătorilor nu 

prea ne este la îndemînă să 
emitem opinii despre antre
nori Dar, dacă e nevoie, o 
spun deschis cred că noul 
antrenor va reușit să ad ică 
echipa Jiul în prima jumâ 
tate a clasamentului. îj v:i 
determina și saltul valori 
de-atîta timp așteptat.

— Fără Stan. Ion Constau 
tin...

— Da. Fără Stan, Ion Con 
stantin. Georgescu și încă 
cițiva, dar imprimîndu-i-sr 
mai mult optimism, mai mul
tă încredere în propriile foi
țe. echipa Jiul se va însor- 
de mai multe ori la cuvînt"' 
„victorie".

— Cum ți se pare începu
tul de campionat ?

— Favorabil nouă ! Meci 
Oradea, apoi acasă cu A.S.A. 
la Cluj cu C.F.R.-ul, acasă 
cu Steaua. In orice caz, mult 
mult mai acceptabil decît ee1 
de anul trecut.

— In campionatul trecui. 
Cotormani n-a prea fost Ia 
înălțime...

— In prima parte — șters, 
in a doua ceva mai conclu
dent. Altfel va fi începînd 
din 22 august. E -uzul să mâ 
mobilizez total. E cazul să 
ating forma maximă. E o do
rință. înțelegi. Și cînd omul 
dorește ceva, cu tot dinadin
sul...

— Mie nu-mi rămine decît 
să doresc mult succes celor 
ce... doresc cu tot dinadinsul

pentru

n-a

fol

student. Și

In
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DUMNEAVOASTRĂ ?

brigăzilor

(Urmare din pag. 1)

Să imprimăm activității 
politico-ideologice și 
cultural-educative un 

caracter concret,
(Urmare din pag. 1)

dului și statului nostru, combaterii ideologici burgheze, a 
mentalităților retrograde etc. Dezbaterile ideologice ale or
ganizațiilor de bază vor fi axate pe problemele cele mai 
actuale ale politicii partidului, în strînsâ legătură cu preocu
pările comuniștilor din organizația de partid respectivă. Pen
tru a asigura continuitate în informarea lectorilor, propa
gandiștilor și agitatorilor asupra diverselor probleme ce se 
ridică în domeniul economic și social-politic, se vor înfi
ința centre de documentare în toate orașele municipiului 
precum și puncte de documentare în întreprinderi, șan
tiere. exploatările forestiere și în comune.

In conformitate cu indicațiile cuprinse în programul 
de măsuri expus de secretarul general al partidului, orga
nele de partid sînt datoare să îndrume efectiv organiza
țiile de partid și de masă în vederea extinderii în mai 
mare măsură a formelor muncii politice de masă, îndeosebi 
activitatea agitatorilor, a gazetelor satirice și a 
artistice de agitație.

în cadrul propunerilor pentru intensificarea activității 
politico-ideologice, obiectivul primordial trebuie să-1 con
stituie formarea profilului moral al comuniștilor, culti
varea și dezvoltarea trăsăturilor lor de revoluționari, a 
responsabilității lor față de exigențele ce le incumbă rolul 
și poziția lor în societate. Această cerință impune pregăti
rea temeinică a adunărilor generale ale organizațiilor de 
bază, dezbaterea în cadrul adunărilor a celor mai strin
gente probleme pe care le ridică viața în fiecare unitate, 
intensificarea activităților menite să determine cunoașterea 
temeinică de către fiecare comunist a prevederilor statutare, 
inițierea de întîlniri ale noilor membri de partid cu acti
viști și comuniști cu munci de răspundere care să explice 
acestora principiile organizatorice, politica partidului și 
statului nostru, îndatoririle comuniștilor. In cadrul adună
rilor generale ale organizațiilor de bază se vor dezbate pro
bleme pe teme cum sînt : comuniștii — promotori ai celor 
mai înalte idealuri ale contemporaneității; socialismul și 
personalitatea umană: sarcina de partid, mijloc de educare 
n membrilor de partid în spiritul moralei comuniste, in
transigenței și vigilenței revoluționare; se va intensifica 
munca politică nemijlocită de la om la om în scopul dez
voltării trăsăturilor revoluționare ale fiecărui membru de 
partid, a combativității lor împotriva atitudinilor învechite 
față de muncă și avutul obștesc, a abuzurilor și indolenței.

Tn fața organelor și organizațiilor de partid, secretarul 
general al partidului a înfățișat un program de activitate 
clar și bogat pentru ridicarea la un nivel superior a pro
cesului de formare a omului societății socialiste. Realizarea 
acestui program presupune o activitate vie, responsabilă, 
plină de inițiativă pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor 
și îmbunătățirea formelor de activitate în toate sectoarele 
muncii politico-ideologice și cultural-educative, atragerea tu
turor comuniștilor, mai ales a celor cu funcții de răspun
dere, la o activitate stăruitoare și consecventă pentru for
marea convingerilor comuniste, a conștiinței socialiste 
tuturor oamenilor muncii.

Gl». Drâfthici: Consider că 
problema pusă în discuție are 
o importanță deosebită deoa
rece fiecare cetățean vrea să 
vadă orașul nostru cît mai fru- 

5, cît mai bine gospodărit, 
mai atractiv. Mă gîndesc 

faptul că lucrările de în
diguire a Jiului care se exe
cută în zona noastră ar putea 
fi corelate cu construcția unei 
șosele de promenadă în jurul 
căreia s-ar putea realiza spații 
de recreerc _ și amplasa u- 
nități comerciale de servire a 
populației. De asemenea, pen
tru că cetățenii orașului nostru 
sînt dispuși să-și ofere servi
ciile, aș zice că depistarea te
renului pentru un parc public, 
dotat cu un restaurant modern 
și alte mijloace de distracție, 
ar fi deosebit de necesare. Dacă 
ne gîndim cu puțină fantezie 
gospodărească aș spune că la 
lucrările de încălzire a apei 
ștrandului public s-ar mai pu
tea preconiza acoperirea unui 
bazin care să poată fi exploa
tat în timp de iarnă. Aș mai 
adăuga la cele spuse pînă acum 
nevoia dotării mai bune a sec
torului I.G.C. cu utilaje pentru 
asigurarea salubrității orașului, 
iar sectorul I.G.L. să termine 
mai operativ lucrările de re
parații și întrețineri care tre
buiau executate încă din anul 
trecut.

Tov. Iuliu Gubaș, ne-a spus : 
Realizările privind gospodărirea 
orașului nostru sînt certe. De 
exemplu, în str. Cloșca unde 
lipsea apa potabilă s-a construit 
o fîntSnă; str. Horia a fost bine 
amenajată, urmînd să se exe-

cute pietruirea canalului de 
scurgere: în str. Cloșca însă, 
vor mai trebui întreprinse ac
țiuni pentru pietruirea unei 
porțiuni de 150 metri. Cetățe
nii au răspuns la toate acțiu
nile întreprinse. Ei mai vor ca 
fațadele caselor să arate mai 
frumos. Din acest motiv cred 
că I.G.L ar trebui să le dea 
o mînă de ajutor.

O altă chestiune importantă : 
ta ora actuală șantierul T.C.M.M. 
dublează linia ferată între mina 
Lenea și preparația Petrila. 
Prin aceasta se închide acce
sul public spre cartierul Avram 
Iancu. In acest caz, conduce
rea minei și cetățenii vor tre
bui să fie mobilizați pentru a 
se crea căi de acces practica
bile pe această porțiune. Tot
odată se impune cu stringență 
necesitatea captării apelor care 
se scurg de pe versantul drept 
făcînd impracticabile porțiunea 
de drum spre mina Lonea și 
accesul cetățenilor spre cartie
rul Eminescu.

Din discuția purtată cu tov. 
Petru Satmari, am reținut ur
mătoarele opinii : în cartierul 
8 Martie ar trebui amenajată 
o piață publică pentru ca popu
lația din această zonă să be
neficieze dc o sursă apropiată 
de aprovizionare; în Petrila de 
jos s-ar putea amenaja o gră
dină de vară deservită de 
T.A.P.L., iar unitățile comer
ciale să fie dotate cu firme lu
minoase ceea ce ar înfrumu
seța aspectul orașului. In pri
vința transportului în comun, 
în cartierul 8 Martie s-ar putea 
devia traseul autobuzelor pen
tru a se evita accidentele de 
circulație trecerea străzii.

De asemenea, datorită traficu
lui mare dc călători, este ne
cesară prelungirea traseului au
tobuzelor locale pînă ta mina 
Lonea. Am mai reținut ideea 
lărgirii și canalizării străzii Re
publicii din cauza intensității 
traficului rutier; sădirea și păs
trarea arbuștilor ornamentali 
în zonele aferente cartierelor 
de blocuri.

Tov. Constantin Pricop, ne-a 
spus:' Zonele verzi și spațiile 
de joacă pentru copii vor tre
bui neapărat extinse. In car
tierul 7 Noiembrie și în partea 
de jos a orașului sînt aproxi
mativ 2 000 de copii. Cu toate 
acestea ei nu beneficiază de 
nici un spațiu de joacă special 
amenajat. Nu mai vorbesc de 
lipsa unui pare mai mare care 
s-ar putea dota cu mijloace 
distractive, cu chioșcuri de des
facere a unor produse zaha
roase. Tot aici s-ar putea ame
naja un colț zoologic atractiv 
și instructiv pentru școlari și 
preșcolari. In aceeași ordine de 
idei aș zice că spațiul stabilit 
pentru viitoarea Casă a pionie
rilor să fie mai repede dotat cu 
cele necesare desfășurării unor 
activități multiple. Urbanistica 
orașului ar mai putea fi învio
rată de amplasarea unor deco- 
rațiunj sculpturale, de acțiunile 
de plantare pe scară mai largă 
a arborilor ornamentali, acțiuni 
la care să participe școlile și 
ceilalți cetățeni din Petrila. De 
altfel, la Lunca Florii și Vo
ievodul am putea face oficiu 
de gazdă pentru eventualele 
tabere de pionieri și școlari...

După ce a subliniat realiză
rile obținute în înfrumusețarea 
orașului, în buna lui gospodă

rire, la care și-au adus apor
tul în număr considerabil ce
tățenii orașului, tov. Dumitru 
Grunță, a precizat : Preconizăm, 
în viitorul apropiat, amenaja
rea unor baze sportive (volei, 
handbal, baschet) în cartierul 
7 Noiembrie, iar în cartierul 6 
Martie a unui patinoar. Fără 
îndoială, mai sînt multe de fă
cut în privința iluminatului pe 
străzile Stadionului, Parcului, 
Cimpa și în localitățile Jicț și 
Răscoala. Avem încă neajun
suri în privința întreținerii fon
dului locativ de stat, a salu
brizării orașului. Construcțiile 
noi ca, de exemplu, complexul 
cooperației meșteșugărești va 
înlătura aspectul neplăcut al 
secțiilor existente, unele cu spa
ții total necorespunzătoare. Va 
fi necesar să extindem trotua
rele. să realizăm astfel o sigu
ranță mai mare în circulația 
pietonală. In acest an se va 
continua construcția de blocuri 
în cartierul 8 Martie, vor în
cepe lucrările unei creșe-gră- 
diniță cu 360 locuri și alte 
obiective care vor accelera pro
cesul de modernizare și înfru
musețare a orașului nostru.

Propunerile făcute de cetățeni 
se conjugă cu nevoia de fru
mos și util. Ele suscită un in
teres deosebit pentru fiecare 
cetățean. Motivul acesta ne de
termină să continuăm sonda
jul nostru și în olte localități, 
iar opiniile expuse le vom face 
cunoscute cititorilor în coloanele 
ziarului nostru.

D. K ELMER

4 MARȚI 27 IULIE
18,00 Deschiderea emisiunii. 

„Vasile Atecsandri — 
simbol al poetului pa
triot".
Seară de versuri.

18.20 «Toate pinzele sus !’
— emisiune pentru pi
onieri.
— Echipajele transmit : 
Festivalul cinccluburilor 
pionierești — Sibiu ’71. 
Deschiderea taberei in
ternaționale de la Nă
vodari ;
Cravatele roșii pe o- 
goare.
— Pe cărările vacanței : 
„Teleferic" și -Păpu
șa" — cîntece pionie
rești.

T V
— Cu caiacele pe Jiu. 

18,45 Breviar juridic.
18.55 Dinamica societății ro

mânești.
19.20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de scară.

— Sport.
20.10 Cîntece patriotice in 

interpretarea corului și 
orchestrei de studio 
Radio.

20,25 Cîntă pentru dv. Ioana 
Cristea și Emil Gavriș.

20.35 Seară dc teatru : -Ion 
.Anapoda" — comedie 
de George Mihail Zam- 
firescu. Premieră TV.

21.55 Recital Anda Câlugă- 
reanu.

22.10 Moment comic cu Horia 
Șcrbănescu și Radu Za- 
harescu.

22.30 Telejurnalul de noapte.

Răspundem 
cititorilor

In secția de lustruit 
licrului do mobilă al 
prinderii de industrie 
Petroșani, șefa de echipă Ma
ria Mocsoi (din fotografia 
noastră) se bucură de o bună 
reputație ca urmare a lucră
rilor de înaltă calitate 
care le execută.

Intre- 
locală

ADUNARI GENERALE
ALE SALARIAȚILOR

comitetului de direcție o preo
cupare mai intensă, o interven
ție mai energică în soluționarea 
unor atari probleme care fră- 

colectivul. Lăudabil e 
că participanții la dez

(Urmare din pag. 1

’fiului global — formă modernă, 
eficientă de organizare și plată 
o muncii — ta două din cele 
rinei brigăzi, s-a reușit obți
nerea recordului republican de 
JM.3 metri liniari la săparea și 
belonarea puțurilor cu cofraj 
țlisanl (autori : ortacii lui Dio- 
risie Bartha), a unor avansări 
frecvente de peste 100 de me
tri în galerii. Sînt realizări 
frumoase, demne de harnicul 
colectiv, și care dau oamenilor 
de aici temeiul de a se putea 
rnîndri cu unul dintre locurile 
fruntașe în cadrul întrecerii 
socialiste între unitățile minie
re ale Văii Jiului. Meritoriu e 
faptul că miezul discuțiilor, al 
dezbaterilor constructive l-au 
închegat aspectele legate de 
modul de execuție a lucrărilor 
miniere, prin urmare de calita- 

Marea majoritate 
minei sînt pe 

conștienți că în 
mîini se află des- 

obiectivelor executate. . 
nu construiesc pentru azi.

Io muncii, 
a oamenilor 
flc-a-ntregul 
propriile lor 
linul
Ei 
pentru mîine; ei știu câ lucră
rile miniere, pe care Ie reali
zează acum, sînt pentru toată 
durata de existență a minei. 

‘Acestea-s mijloacele <le produc
ție, do ei înșiși făurite și vi
itorul produs al minții și bra
țelor lor in ele își va împlinta 
rădăcinile. Iată de ce minerii, 
cadrele tehnice din unitate 
precum șefii de brigadă Dio- 
nisie și Nicolae Bartha, maiș
trii minieri principali Simion 
Tomuș și Ioan Moldovan, teh
nicianul Valentin Tomușoiu 
și-au exprimat nemulțumirea 
asupra unor laturi deficitare 
file muncii membrilor comite
tului de direcție care n-au ur
mărit întotdeauna, cu atenția 
cuvenită, pe tot parcursul exe

cuției investițiilor, respectarea 
parametrilor constructivi și de 
calitate și n-au luat din timp 
măsurile care se impuneau pen
tru ca fiecare să-și facă datoria 
așa cum trebuie în această im
portantă sferă a activității de 
producție. Spre exemplu, prin 
neurmărirea promptă, corectă, 
cu spirit responsabil, a săpării 
galeriei de străpungere între cir
cuitul vagonetelor de steril și 
al celui de materiale — orizon
tul 300 — de la puțul auxi
liar, lucrarea în cauză a fost 
executată cu o deviere în di
recție față de proiect pe o lun
gime de 8 metri (!). Maiștrii 
mineri Romulus Bodeanu, Va- 
sile Borjoga, Octavian Dobres- 
cu. tehnicianul topograf Ioan 
Mihalcea nu pot fi obligați. în- 
tr-un fel, să-și îndeplinească în
totdeauna îndatoririle ce le revin? 
Oricum, munca de ridicare a 
gradului de conștiinciozitate, de 
responsabilitate atît a celor ca
re execută lucrările miniere, 
cît și a celor ce controlează 
respectarea parametrilor calita
tivi ai acestor obiective, deci
sive pentru soarta minei, tre
buie să cîștige în operativitate 
și eficiență. O mare parte din 
cei care au luat cuvîntul au 
scos în evidență necesitatea îm
bunătățirii condițiilor de mun
că ale formațiilor de lucru : 
ameliorarea aprovizionării, a 
iluminatului în subteran, reme
dierea deficiențelor legate de 
evacuarea apei, de transportul 
personalului, asigurarea echipa
mentului de protecție corespun
zător etc. Tovarășul ing. Ni
colae Petruț, a accentuai im
portanța urgentării punerii la 
punct a alimentării cu ener
gie electrică, a atelierului me
canic, eliminarea provizorate
lor dăunătoare în această pri
vință. Se așteaptă din partea

mintă 
faptul 
bateri au conturat căi concrete 
de realizare a sarcinilor care 
stau în fața colectivului în a- 
cest an și în anul care vine. 
Întregul colectiv, in frunte cu 
comuniștii trebuie să-și mobili
zeze susținut și cuprinzător re
zervele și posibilitățile interne 
care reclamă, cu insistență, v 
lorificarea. Folosirea mai rați 
nală a forței de muncă, a tiu 
pului de lucru, creșterea pro
ductivității Ia fronturi, a vite
zelor de avansare sînt necesi
tăți imperioase care se cuvin 
onorate. Este nevoie ca specia
liștii din Centrala cărbunelui 
să intervină mai operativ, să 
sprijine mai eficient colectivul 
minei Livezeni prin determina
rea șantierului T.C.M.M. de a 
se încadra cu execuția obiecti
velor respective în termenele 
planificate, de a respecta întoc
mai normele de execuție a con
strucțiilor și a montării utila
jelor.

Comitetul de partid, împreună 
cu organizația dc sindical și 
cu uteciștii se impune să ac
ționeze cu mai multă fermitate 
in direcția ridicării conștiinței 
și a responsabilității fiecărui 
component al colectivului pen
tru ducerea la bun sfîrșit a tu
turor îndatoririlor, în lumina 
cuprinzătoarelor, deosebit de 
valoroaselor îndrumări ale con
ducerii de partid. Creșterea vi
gilenței politice și a combati
vității comuniste față de nea
junsuri, dezvoltarea și întărirea 
atitudinii înaintate față dc- mun
că trebuie să devină compo
nente cardinale ale activității 
viitoare a colectivului minei.

PROGRAMUL I i 6,00 Muzică 
și actualități 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Mati
neu muzical; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare); 
9,30 Atlas cultural; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Itinerar fol
cloric în județele Constanța și 
Tulcea; 10,30 Știți ?
10,45 lnalță-te, frumoasă țară ! 
— cîntece; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Soliști la microfon; 11,15 
Revista economică; 11,40 Mu
zică populară; 12,00 Piese dis

Răspundeți:
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și cititorii despre 
localitatea lor

in finisare
De cite ori trec prin fața 

fostului sediu al consiliului 
popular, locuitorii Iscroniu- 
lui privesc cum avansează 
lucrările de construcție a că
minului lor cultural. In noua 
sală cu 100 de locuri ei vor 
viziona filme, diferite pro
grame artistice, vor audia 
conferințe. De la bibliotecă, 
vor împrumuta cărțile pre
ferate. Noul cămin cultural 
va avea o sală de lectură, 
încăperi în care se vor pre
găti brigăzile artistice de a- 
matori și pentru alte activități.

C. TITU

Preocupări penim

Invățămîntul, în discuția sesiunii

In sesiunea Consiliului 
popular al comunei noastre, 
care a avut loc recent, s-a 
analizat modul în care s-a 
desfășurat procesul instruc- 
tiv-educativ din .școli în 
anul de învățămînt 1970 — 
1971. Referatul prezentat de 
deputatul Iosif Simo, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar comunal, cît și discuțiile

inl>iinălă(irra
aprovizionam cu apa

popular
purtate s-au axat îndeosebi 
pe ceea ce trebuie făcut pen
tru desfășurarea în condiții 
tot mai bune a învățămîntu- 
lui în noul an școlar, pe or
ganizarea, în vacanța de va
ră. a unor acțiuni 
te, atractive și 
pentru elevi.

• GIIEORGHE CLAN- 
ȚAU. PENSIONAR, LUPEN1. 
In vederea obținerii prote
zei, la care aveți drept, es
te necesară recomandarea Co
misiei de expertiză medica
lă Lupeni, recomandare pe 
care o veți înainta. împre
ună cu o cerere și cuponul 
C.E.C. la Oficiul pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri 
sociale, strada Republicii nr. 
90, Petroșani, pentru demer
suri.

$ GH. P., PETROȘANI. In 
situația în care vă aflați, nu 
puteți primi alocația dc stat 
pentru copil. Mai întîi de 
toate trebuie să clarificați 
situația celor două căsătorii, 
în care scop este necesar 
să cereți relații de la Jude
cătoria Petroșani.

© UN GRUP DE MUNCI
TORI. F.F.A. VISCOZA LU
PENI. întreprinderea a pre
cedat legal, cunoscînd că im
pozitul se aplică după cu
mularea tuturor cîștigurilor 
realizate de salariați, In a- 
ceeași lună, indiferent de na
tura lor.
• ARPAD PORCOLAB, 

VULCAN. Cum înainte de 
lichidare ați fost angajatul 
șantierului o perioadă de 
numai 6 luni, nu aveți drept 
la compensarea concediului 
de odihnă.

9 KAROL TUTO. PETRI
LA. Solicitați de la Consi
liul popular al comunei Mar
tinis o adeverință din care 
să rezulte cît timp și în ce 
meserie ați muncit în ateli
erul tatălui dv. în baza că
reia și a unui examen depus 
în fața comisiei tehnice a 
întreprinderii, puteți fi înca
drat în funcția de fierar ca
tegoria întîia.

4 FRANCISC MARTON, 
PENSIONAR DE INVALIDL 
3 \TE LUPENI. Nu vi se 
poate Iransforma pensia de 
invaliditate în pensie pent) o 
limită de vîrstă. Veți bene
ficia de acest drept numai 
după împlinirea vîrstei de 60 
ani.

>: interesan- 
instructive

1. BABA

Instantaneu de pe „Șantierul tineretului". Brigada Liceului teoretic Petroșani constituită 
din elevii claselor a IX-a angajați în amenajarea lacului de agrement.

tractive; 12,10 Tineri interpreți 
de operă; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,27 Cinlecul e pretutindeni; 
14,00 Compozitorul săptăminii; 
14,35 Aspecte de la „Zilele fol
clorului ctăișorean"; 15,00 Bule
tin de știri; 15,05 Arii din o- 
perete; 15,40 Pagini vocale și 
orchestrale din muzica de es
tradă; 16,UU Radiojurnal; 16,30 
Muzică ușoară; 16,50 l’ublici- 
tate-radio; 17,00 Radioenciclope- 
die pentru tineret; 17,30 Con
cert de muzică populară; 18,00 
Orele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Albumul vocilor 
celebre; 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 (continuare); 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă.

® MARIA SÎRBU, BÂR- 
BATENL Concediul de sarci
nă și lehuzie este de 112 zile 
calendaristice. H. C. M. nr. 
880/1965 precizează că con
cediu) de sarcină și cel de 
lehuzie se compensează în
tre ele. Ca urmare, dacă 
n-ați efectuat toate cele 52 
zile din concediul prena
tal, zilele neefectuate le pu
teți primj după naștere.

Lucrări 
de asfaltare

© NICOLAE ȘCHIOPU, 
LUPENI. Adresați-vă Arhi
vei Generale a Ministerului

prompt. Prin conjugarea efor
turilor locatarilor și ale 
salariaților sectorului I.G.C. 
cele 64 familii ce locuiesc în 
blocurile Al și A2 primesc 
in prezent apă fără restric
ții. Apropo de restricții. Și 
ta Iscroni există o asemenea 
situație în aprovizionarea cu 
apă. S-au făcut insă și aici 
mai multe propuneri de eli
minare a restricțiilor. Consi
liul popular al comunei A- 
nincasa și sectorul I.G.C. stu
diază in prezent pe cea mai 
bună, spre a asigura îmbu
nătățirea aprovizionării 
ană și locuitorilor
Iscroni.

Pină nu de mult blocurile 
Al și A2 primeau apă po
tabilă cu restricții. " 
Instalația de apă ce le apro
viziona trecea printr-o stație 
de hidrofor.

— Există posibilitatea scoa
terii din circuit a stației hi
drofor prin branșarea blocu
rilor direct la conducta prin
cipală de alimentare cu apă 
— și-au spus cei de la sec
torul I.G.C. Aninoasa. De co
mun acord cu locatarii ce
lor două blocuri, salariații 
sectorului I.G.C. au hotărît 
începerea lucrărilor necesare. 
Pentru urgentarea lor s-a 
solicitat sprijinul locatarilor 
Ia săparea canalului pentru 
conductă. Aceștia au răspuns

Cauza ?
Strada principală era as

faltată numai pînă în cen
trul comunei. Printre obiec
tivele preconizate de consi
liul popular în acest an se 
numără și continuarea asfal
tării străzii pe vale în sus. 
De altfel lucrările sînt pe ter
minate. Concomitent se face 
și repararea asfaltului în 
porțiunile deteriorate. S-au 
efectuat, de asemenea, lu
crări dc asfaltare a trotuare
lor străzii 23 August pe o 
lungime de circa 600 de me
tri. Sînt lucrări ce contribu
ie la îmbunătățirea circula- 

înfnimusețarea loca-

5

La
S. 1OSIF

Muncii. în păstrarea carete 
se află documentele de asi
gurare ale fostei Case Cen
trale de Asigurări.

PETROȘANI — 7 Noiembrie; 
Bănuit e mortul (26—28 iulie)? 
Republica : Ierburi amare 2€—• 
28 iulie); PETRILA ; Cinl<cete 
mării (25—27 iulie); LONEA — 
Minerul : Al 8-lea (26—28 iulie); 
VULCAN : Adio prieteni (26— 
28 iulie); LUPENI — CultuFat» 
Doar un telefon (24—27 iulie).

EXPLOATAREA MINIERA
Paroseni

antmfă concurs pentru 
ocuparea următoare* 
lor posturi:

• 2 maiștri minieriV

• 1 maistru mecanic
• 1 maistru atelier

Concursul va avea loc în ziua de 7 august
1971, ora 9, la sediul exploatării.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și instrucțiunile 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, 
între orele 7—15, la biroul personal al exploa
tării.

ElM IBffi SlliMă
ANUNȚĂ

Organizarea unui CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi:
• Maistru principal minier
• Maistru principal electro

mecanic
• Maistru minier
® Maistru aeraj

Concursul va avea loc în ziua de 31 iulie 1571, la ora 12.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 

7—15, de la birou] personal al întreprinderii, cu sediul in 
Aninoasa, str. Uzinei nr. 1.

£ M. BĂBBÂJtNI
ANGAJEAZĂ VRGEN1

4 FOCHIȘTI
AUTORIZAȚI DE I.S.C.I.R.

Salarizarea se tace conform 
H.C.M. 914|1968
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Convorbire 6. Kohrt

La Liege

La Miirrcn (Elveția) a avut loc cea de-a 10-a Săptămî- 
nă internațională Alpină a Baloanelor, la care au participat 
cu baloanele lor piloții din R.F.G., Olanda, Italia, Canada, 
S.U.A. și Elveția.

In foto : Se dă startul primului balon HB-BOII „Ajoie".

APOLLO-15
A PLECATviolente
SPRE LUNAintre

politie
și greviști

Realități sociale dure

Vietnamul
trei

de sud In foto : David Scoot (centru) comandantul

Anglia

Aderarea

C. VARVARA

Ședința DirecțiuniiCongresul
P. C. Italian

SI

Bu-
co-
se-

Situația din Sudan

Lisabona

LISABONA 26 (Agerpres). — 
Violente ciocniri au avut loc 
Luni pe străzile centrale ale Li
sabonei între forțele de poliție 
și aproximativ 2 000 de func
ționari bancari aflați în grevă. 
Manifestația a fost organizată 
Ln semn de protest împotriva 
arestării liderului sindical al 
funcționarilor bancari de către 
autoritățile portugheze.

Greviștii au încercat să se 
îndrepte spre Ministerul de In
terne situat în centrul capitalei 
portugheze. Poliția a intervenit 
cu brutalitate. Potrivit agen
țiilor de presă, cinci persoane 
au fost rănite. Au fost operate 
numeroase arestări.

Președintele Sindicatului func
ționarilor bancari. Daniel Ca- 
brita, a fost arestat sub acu
zația de a fi încălcat le 
privind activitatea sindicală.

HOUSTON 26 (Agerpres).
- Misiunea selenară „Apollo- 
15“ a debutat luni, la mo
mentul prevăzut — ora 15,34 
(ora Bucureștiului) — o dată 
cu lansarea navei de la Cape 
Kennedy în direcția Lunii. 
David Scott, James Irwin și 
Alfred Worden constituie ast
fel al cincilea echipaj ame
rican care se angajează în 
călătoria Pămînt — Lună — 
Pămînt, cu misiunea de a rea
liza, dacă totul decurge în 
condițiuni bune, a patra de
barcare pe Selene.

Comunicările de la bordul 
navei anunță că totul se des
fășoară bine, programul orar 
fiind respectat cu rigurozi
tate, iar funcționarea siste
melor de bord și executarea 
manevrelor decurgînd normal.

Prima zi de zbor a înce-

care avea 169,4 km la peri- 
geu și 171,3 la apogeu — du
pă ce separarea primelor 
două trepte ale rachetei s-a 
efectuat conform programu
lui. La două ore și cincizeci 
de minute de la lansare, 
nava a fost plasată pe tra
iectoria Pămînt — Lună. Ea 
se afla la sfîrșitul acestei 
manevre la o distanță de 180 
km de Pămînt și 403 650 km 
de Lună, viteza de deplasare 
pe traiectorie fiind de 28 100 
km pe oră.

Puțin mai târziu, după o su
mară verificare a stării de 
funcționare a aparaturii de 
la bord, astronauții au tre
cut la executarea manevre
lor pentru constituirea trenu
lui spațial în formula de 
zbor! modulul lunar, cabina 
de comandă, modulul de ser-

pararea trenului spațial de 
ultima treaptă a rachetei pur
tătoare, care, puțin mai târ
ziu, a fost plasată pe o tra
iectorie lunară diferită de cea 
a navei spațiale, prin aprin
derea motorului acesteia la o 
comandă transmisă de pe 
Pămînt, pentru evitarea ori
cărui risc de ciocnire.

Cei trei astronauți au tre
cut apoi la executarea pro
gramului de zbor care inclu
de exerciții complexe de na
vigație și orientare în spa
țiu, verificarea amănunțită a 
stării de funcționare a sis
temelor de bord, precum și 
fotografierea Pămîntului și 
Lunii în ultraviolet.

Prima zi de activitate în 
spațiu se încheie marți di
mineața la ora 6,00, cînd este 
prevăzută să înceapă o pe
rioadă de repaus de zece ore.

Malayesia va sprijini 
restabilirea drepturilor 

legitime ale R.P. Chineze 
la O.N.U.

KUALA LUMPUR 26 (Ager
pres). — Malayesia va spriji
ni restabilirea drepturilor legi
time ale Republicii Populare 
Chineze )a O.N.U., în cadrul 
Adunării Generale a organiza
ției din acest an — a declarat, 
în cadrul unui interviu acordat

unui grup de ziariști japonezi, 
viceprcmicrul malayesian, Tun 
Ismail, relatează agenția United 
Press International.

In următoarea etapă, a men
ționat el. Malayesia intențio
nează să stabilească relații di
plomatice cu Republica Popu
lară Chineză.

II. Muller
BERLIN 26 — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : La primăria Schone- 
berg, din Berlinul occidental, a 
avut loc la 26 iulie cea de-a 
6-a convorbire între Gunther 
Kohrt, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al

R.D. Germane ,și Ulrich Muller 
directorul Cancelariei Senatului 
Berlinului occidental.

In cursul convorbirii, au fost 
discutate probleme interesînd 
ambele părți. S-a stabilit ca 
următoarea întâlnire să aibă loc 
la 30 august a.c. la Berlin.

misiunii, James Irwin (stingă) și Alfred Worden.

VIETNAMUL
(Agerpres). — După cum rela
tează agenția „Eliberarea". în 
cursul ultimilor patru ani în 
provincia Ben Tre, din Delta 
fluviului Mekong au fost ucise 
7 800 de persoane din rîndul 
populației civile, iar alte 
15 900 au fost trimise. în fața 
tribunalelor sau torturate. In 
aceeași perioadă, trupele agre
soare americano-saigoneze au 
lansat 11 500 de așa-zise acți
uni de curățire.

put, de fapt cu reluarea nu
mărătorii inverse, luni' dimi
neața, și definitivarea pregă
tirilor în vederea lansării. 
Temerile provocate de insta
bilitatea condițiilor atmosfe
rice au fost infirmate, lan
sarea avînd loc în condiții 
meteorologice foarte bune.

Ulterior, operațiunile au de
curs conform programului. 
La ora 15,46 (ora Bucureștiu- 
lui) nava s-a înscris pe orbita 
circumterestră de parcare —

viciu. La ora 18,55 (ora 
cureștiului), cabina de 
mandă „Endeavour" s-a 
parat de ultima treaptă a ra
chetei purtătoare, iar după 
zece minute se încheiase e- 
xecutarea celei mai dificile 
din suita acestor manevre — 
cuplarea cabinei de coman
dă cu modulul lunar „Fal
con".

Această serie de manevre 
s-a încheiat la ora 19,49 (ora 
Bucureștiului) o dată cu se-

„De mult n-am mai văzut 
așa ceva", spunea cu conster
nare primul ministru al Fran
ței, Chaban Delmas, după o 
vizită intr-unui din slumsuri
le Parisului. Și el a promis: 
„Pentru demolarea acestor a- 
șezări voi lua măsuri care să 
fie operate chiar de mîine". 
De la această declarație au 
trecut multe luni, dar măsu
rile se lasă așteptate, 
timp. slumsurile < 
Franței continuă să 
datorită imigrării masive 
muncitori străini, care 
din țările învecinate mai 
race pentru a-și căuta 
lucru.

In Franța trăiesc astăzi 
mai mulți muncitori străini 
decît în orice altă țară a E- 
jiropei occidentale: 3,5 mi
lioane. Numai în anul trecut, 
au sosit aproape 300 000 de 
persoane în căutare de lucru.

Imigrarea muncitorilor stră
ini în Franța a cunoscut 
după război mai multe valuri 
succesive. In primii ani post
belici, muncitorii străini pro
veneau în exclusivitate din 
Italia. După 1950, majoritatea 
imigranților au format-o spa
niolii, iar în prezent, pe pri
mul loc se află portughezii. 
Exodul portughezilor spre

Intre 
orașelor 
crească 

de 
vin 
să- 
de

Franța arc insă aspecte mult 
mai dureroase. Datorită rea
lităților dure din țara lor, ei 
o părăsesc pe căi ilegale, că- 
zînd în inimile unor misiți 
care ii plasează în locuri de 
muncă grea și prost plătită. 
In 1970, portughezii au for
mat jumătate din totalul imi
granților in Franța. Patrona
tul francez manifestă predi
lecție pentru forța de muncă 
ieftină. In prezent, fiecare al 
cincilea muncitor din indus
trie este străin. Pentru anul 
viitor, s-a calculat că fiecare 
al doilea loc de muncă nou 
creat va fi ocupat de un mun
citor imigrant.

Dar, în ciuda ponderii lor 
în economia franceză, cel 
mai adesea muncitorii străini 
nu sînt plătiți corespunzător 
calificării. Așa de pildă, a- 
proximativ 50 la sută din 
muncitorii calificați algerieni 
sînt încadrați ca lucrători ne
calificați.

Nu numai în ceea ce pri
vește salariile muncitorii stră
ini sînt dezavantajați. Deși 
guvernul a încheiat o serie 
de acorduri cu țările din ca
re provin imigranții, privind 
alocațiile sociale, acestea con
tinuă să fie inferioare pentru 
străini față de cele acordate

autohtonilor. Astfel, un fami
list portughez cu cinci copii 
primește o alocație de 5 ori 
mai mică decît un francez. 
Din cauza veniturilor lor 
mici, numai 4 la sută din to
talul muncitorilor străini din 
Franța pot închiria o locuin
ță. Cei mai mulți trăiesc în 
barăci. Destul de des se în
tâlnesc cazuri in care opt 
persoane locuiesc într-o sin
gură cameră de 12 mp, fiind 
nevoite să doarmă in 
schimburi.

In condiții proaste de locuit 
și adesea subalimentați, imi
granții sînt supuși, cu at it 
mai mult, bolilor. „Muncitorii 
africani, declara Michel Mas
senet, un reprezentant al Mi
nisterului francez al Muncii, 
sînt de 60 de ori mai mult 
expuși tuberculozei decît fran
cezii".

In împrejurimile Parisului, 
unde trăiesc aproape un mi
lion de străini, „bidonvilles" 
sînt singurele locuri de refu
giu. Dar nici aici imigranții 
nu locuiesc fără să plătească. 
Intrucît autoritățile nu consi
deră „bidonvilles" drept do
micilii stabile, muncitorii stră
ini care caută de lucru tre
buie să plătească, prin inter
mediul mijlocitorilor veroși, 
taxe de la 500 pînă la 1000

de franci pentru a li se .îm
prumuta" o adresă.

In așezările de barăci au 
loc în mod frecvent acciden
te. Numeroși copii au ars. 
s-au asfixiat sau au degerat. 
In decursul a cinci sâptămini 
din acest an. în slumsurile 
franceze și-au pierdut viața 
19 oameni, cei mai mulți co
pii, arși sau asfixiați. La sfîr- 
șitul lunii ianuarie, în slum- 
su] denumit cu ironie amară 
„Plaisir", a fost găsit un co
pil de patru ani sfișiat de 
șobolani.

Opinia publică progresistă 
franceză condamnă tratamen
tul aplicat muncitorilor stră
ini și organizează numeroase 
acțiuni de protest împotriva 
rapacității patronatului, care 
obține profituri fabuloase de 
pe urma exploatării muncii 
acestora, și împotriva indife
renței cercurilor oficiale față 
de această stare de lucruri. 
Acțiunile îmbracă forme dife
rite, de la manifestații de so
lidaritate la care participă 
muncitori francezi și străini, 
pînă la petiții semnate de 
personalități din viața politi
că, științifică și culturală, ca
re Cer condiții de viață demne 
pentru muncitorii imigranți.

internațional
de psihologie

aplicată
LIEGE 26 (Agerpres). — La 

Liege s-a deschis luni cel de-al 
17-lea Congres internațional de 
psihologie aplicată. La lucră
rile congresului, care se vor 
desfășura timp de cinci zile, 
participă 2 000 de psihologi din 
73 de țări. Printre temele care 
vor constitui obiectul dezbate
rilor figurează psihologia indus
trială. accidentele de muncă și 
de trafic, oboseala și consecin
țele ei.

Congresul a hotărît transfe
rarea sediului secretariatului 
Asociației internaționale de 
psihologie aplicată de la Paris 
la Stockholm.

ROMA 26 — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, tran
smite : 
Enrico 
tar general al Partidului Co
munist Italian, a avut loc o 
ședință a Direcțiunii P.C.I. în 
cadrul căreia senatorul Paolo 
Bufalini, membru al Direcțiunii 
partidului, a prezentat un ra
port referitor la stadiul dezba
terilor din Parlament asupra 
unor importante proiecte 
reforme economico-sociale 
la situația politică actuală 
Italia. Intr-un comunicat 
Biroului de presă al Partidului 
Comunist Italian se arată că 
Direcțiunea P.C.I. a aprobat li
nia urmată de grupurile parla
mentare comuniste din Came
ra deputaților și Senat, 
scopul apărării punctelor în
noitoare din proiectele de re
forme discutate; Direcțiunea 
P.C.I. a aprobat, de asemenea,

Sub conducerea lui 
Berlinguer, vicesecre-

de

din 
al

în

lupta dusă de parlamentarii 
comuniști pentru ca legea asu
pra locuințelor și cea privind 
reforma impozitelor să fie îm
bunătățite în raport cu cerin
țele maselor muncitoare, de- 
terminînd astfel eșuarea pla
nurilor grupărilor de dreapta 
din cadrul și din afara coali
ției guvernamentale, care vi
zează înăsprirea unor preve
deri esențiale ale reformelor.

„Direcțiunea P.C.I., se spune 
în comunicat, a hotărît să con
voace, pentru joi 29 iulie, pe 
toți secretarii comitetelor re
gionale ale partidului și pe 
secretarii federațiilor districtu
ale, în scopul discutării acțiu
nilor întreprinse de comuniști 
pentru a respinge atacul forțe
lor de dreapta, pentru a face să 
înainteze o politică riguroasă 
de reforme și pentru a garanta 
țării consolidarea și dezvolta
rea cadrului democratic și con
stituțional"

ei
Grevele docherilor 

si feroviarilor 
din S.U.A.
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B Din tarile socialiste

Perspectivele chimiei cehe

B

B

Dacă Slovacia se 
mîndrește că pe teri
toriul ei a luat naște
re și se extinde cea 
mai modernă ramură 
a chimiei — petrochi
mia — atunci Cehia 
are meritul de a fi 
dezvoltat, încă din 
timpuri îndepărtate, 
restul domeniilor chi
mice și de a fi pregă
tit multe generații de 
muncitori experimen
tați pentru această ra
mură industrială. Pe 
teritoriul ei se reali
zează acum mai mult 
de 60 la sută din vo
lumul total al produc
ției chimice a țării.

Programul de inves
tiții, superior celorlal
te ramuri, a permis 
construirea unor mo
derne unități și reu-

tilarea într-o mare 
măsură a celor exis
tente. Pe această ba
ză s-a putut asigura 
mai buna racordare a 
producției la nevo’le 
stringente ale econo
miei naționale, alătu
ri de lărgirea sorti
mentelor bunurilor 
chimice destinate con
sumului.

Traiectoria pe care 
s-a înscris în anii de 
după eliberare aceas
tă importantă ramură 
a econojniei cehe este 
concludentă. Producția 
de îngrășăminte chi
mice a crescut de 17 
ori, a firelor și fibre
lor sintetice de B ori. 
a maselor plastice de 
13 ori. Cehia, cavc-și 
imprimă inițiale.•-* pe 
întreaga producție de

anvelope a țării, va 
reuși anul acesta, pen
tru prima dată in is
toria Cehoslovaciei, să 
acopere din producție 
internă întregul con
sum de anvelope și 
chiar să creeze o re
zervă.

Actualul cincinal, 
care rezervă in conti
nuare chimiei un rol 
de avangardă, ampli
fică grija de modelare 
continuă a producției 
cu cerințele dezvoltă
rii celorlalte ramuri 
industriale Trebuie să 
se asigure creșterea cu 
peste 50 la sută a pro
duselor chimice desti
nate construcțiilor in
dustriale și de locuin
țe, în medie cu peste 
40 la sută a îngrășă
mintelor chimice și

a altor bunuri desti
nate sectorului agricol, 
ia extindere producția 
ambalajelor din ma
se plastice, se moder
nizează producția ce
lulozei și hîrtiei. La Mi
nisterul Industriei din 
R.S. Cehă se aflu în 
studiu de definitivare 
un amplu plan în 
care se evaluează toa
te posibilitățile de ca
re dispune Cehia pen
tru a asigura dezvol
tarea în perspectivă 
a acestei moderne ra
muri industriale.

C. PRISACARU
Corespondentul Ager

pres la Praga
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LONDRA 26 (Agerpres). — 
Un raport al Ministerului pen
tru problemele folosirii forței 
de muncă și productivității al 
Marii Britanii relevă că, în 
cursul anului de guvernare 
conservatoare care s-a scurs, 
prețurile au crescut în Marea 
Britanic în medie cu 10,3 la 
sută. In context, presa de spe
cialitate precizează că, în pri
mele șase luni ale acestui an, 
prețurile au fost sporite la pes
te 4 000 de categorii de pro
duse.

Cu o deosebită neliniște este 
așteptată de insulari creșterea 
inevitabilă a prețurilor care ar 
surveni în cazul intrării Marii 
Britanii în Piața comună. Luînd 
cuvîntul în Camera Comunelor, 
deputatul Richard Body a ară
tat că, în cazul intrării țării în 
C.E.E., prețurile la produsele a- 
limentare vor spori cu cel pu
țin 20 la sută. Opinii asemănă
toare a exprimat și cunoscutul 
economist britanic N. Caldor, 
caro a relevat că aderarea An
gliei la Piața comună va atra
ge o creștere a prețurilor de 
22 la sută, iar dacă se ia în 
considerare și devalorizarea li
rei sterline, care ar fi inevi
tabilă în cazul intrării în C.E.E., 
chiar o creștere de 31—34 la 
sută.

® Recent a a par ut la 
coca, in Editura de Stat 
tru Literatură, romanul „Frații 
Jderi" de Mihail Sadoveanu, in 
traducerea lui A. A. Sadețki. 
Tot la Moscova a apărut, în

SAN FRANCISCO 26 (A- 
gerpres). — In Statele Unite 
continuă greva docherilor de 
la 24 de porturi ale coas
tei vestice, declanșată la 30 
iunie, după eșuarea negoci
erilor dintre sindicate și pa
tronat. Invocînd prejudiciile 
aduse activității comerciale 
a Statelor Unite, guvernato
rul statului Oregon, Tom Mc 
Call, a cerut președintelui 
Nixon să facă uz de prero
gativele sale pentru a pune 
capăt conflictului. Docherii 
și-au anunțat. însă, hotărîrea 
de a nu ceda presiunilor au
torităților și de a continua 
greva pînă la satisfacerea re
vendicărilor lor.

★
WASHINGTON 26 (Ager

pres). — Sindicatul unit al 
muncitorilor din transporturi 
(U.T.U.) a informat alte 11 
companii feroviare că vor fi 
paralizate de grevă în cazul 
în care revendicările formu
late nu vor fi acceptate. Au 
încetat deja lucrul după cum 
s-a anunțat, 120 000 de mun
citori de la patru firme fero
viare care operează în su
dul S.U.A. Adjunctul minis
trului muncii W. J. Usery, își 
continuă eforturile de me
diere, pentru a evita extin
derea grevei la întregul sec
tor.

EZ?J SHE K253 EEITS
Editura Artistică, q bogată cu
legere din versurile lui Tudor 
Arghezi. Prezentarea autorului 
este semnată de criticul Dumi
tru Micu.

© Surse oficiale din capita
la Pakistanului de est — Dacca 
—, citate de agenția Associated 
Press, anunță că aproximativ 
90 000 de persoane refugiate pe 
teritoriul Indiei în urma eveni
mentelor din luna martie s-au 
reîntors in Pakistan. După cum 
s-a mai anunțat, guvernul de 
la Caraci a lansat mai multe 
apeluri rcfugiaților pakistanezi, 
cerindu-le să revină la casele 
lor.

KHARTUM 26 (Agerpres). — 
Guvernul sudanez a anunțat 
luni că alte două persoane, a- 
cuzate de a fi fost implicate 
în lovitura de stat de la 19 
iulie, au fost executate, ridi- 
cîndu-se astfel la zece numă
rul sentințelor capitale pronun
țate și aduse Ia îndeplinire de 
la 22 iulie, cînd generalul Ga- 
afar el Numeiry a revenit la 
conducerea statului, relatează 
agenția M.E.N., reluînd o emi
siune a postului de radio Om- 
durman.

Postul de radio menționează 
că o altă sentință capitală a 
fost pronunțată luni împotriva 
lui Shafie Ahmed el Sheikh, 
secretai' general al Uniunii sin
dicatelor sudaneze; sentința a 
fost ratificată de către genera
lul Gaafar el Numeiry, preci-

zează postul de radio Omdur- 
man.

Pe de altă parte, agenția e- 
gipteană de presă anunță că 
a fost arestat luni Abdel Khalek 
Mahgoub, secretarul general al 
Partidului Comunist Sudanez.

In cursul unei conferințe de 
presă, ministrul de stat suda
nez, Ahmed Idriss, a declarat 
că 1 000 de persoane au fost a- 
restate din cauza apartenenței 
lor la Partidul Comunist Su
danez și că arestările 
tin.ua.

Agențiile de presă 
totodată, că, începînd
au fost extinse restricțiile de 
circulație introduse în capitala 
sudaneză de la 22 iulie și că 
toți ofițerii, subofițerii și sol- 
dații aflați în permisie au fost 
rechemați de urgență la uni
tățile lor.

Turneul
ansamblului

folcloric
vor co ri-

anunță, 
de luni,

Descoperirea
antistatal

KAMPALA 26 (Agerpres). — 
Generalul Idi Amin, șeful sta
tului ugandez, a dezvăluit des
coperirea unui complot împotri
va actualelor autorități ale ță
rii — anunță agenția France 
Presse. Printre cei implicați 
s-ar număra ministrul adminis-
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comerțul reciproc, la decontări 
în valută liber convertibilă. A- 
cest acord a fost realizat, men
ționează agenția TASS, în urma 
tratativelor purtate la Moscova 
de o delegație cipriotă, condu
să de Ghiorghi Eliadis, direc
tor general în Ministerul Co
merțului și Industriei, și o de
legație sovietică, în frunte cu 
Vladimir Alhimov, adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

• Uniunea Sovietică și Ci
prul au hotărît să treacă, în

•' Agenția A.D.N. informea
ză că la Eisenach — R.D.G. — 
a fost organizată o tabără 
ternațională a prieteniei, 
care participă circa 1000 
tineri din R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei. Prin

in
ia 
de 

din
vizite

studențesc

în Italia
unui complot 
in "ganda

trației publice și locotenent- 
colonelul Ochima, demis recent 
din funcția de comandant al 
statului major al forțelor arma- 

- te.
Idi Amin a precizat că loco- 

tenent-colonclul Ochima a fost 
arestat.
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în întreprinderi, menționează 
agenția, oaspeții au posibilita
tea să cunoască realizările ob
ținute în R.D.G.

® In cadrul unui interviu 
televizat, ministrul de finanțe 
al S.U.A., John Connolly, a a- 
rătat că deficitul bugetului fe
deral al Statelor Unite la sfir- 
șitul anului financiar ce s-a 
încheiat la 30 iunie depășește 
cu mult previziunile guverna
mentale de 18,G miliarde dolari. 
John Connolly a menționat că 
inflația rămîne una din princi
palele probleme ale economiei 
americane.

ROMA 26. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : Ansamblul folclo
ric studențesc „Doina" între
prinde în prezent, cu mult 
succes, un turneu in Italia.

Participind in orașul An
cona, de pe malurile Adria- 
ticii, la „Sărbătoarea mării" 
— împreună cu formații fol
clorice din Franța, Iugosla
via, Senegal și Italia — an
samblul românesc a obținut 
„Marele premiu". După spec
tacolele date la Ancona, A- 
rezzo, Rieti, Aquila, ansam
blul a participat duminică 
seara la o manifestare con
sacrată României, în parcul 
Eur din Roma, interpretând 
cu multă măiestrie un reușit 
program de cîntece și dansuri 
populare românești.

Printre cei prezenți se a- 
flau ministrul turismului și 
spectacolelor al Italiei, Gian- 
matteo Matteotti, reprezen
tanți ai municipalității Roma, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Roma, 
Iacob Ionașcu, și colabora
tori ai Ambasadei române.

Manifestarea a cuprins, de 
asemenea, inaugurarea unei 
expoziții de pictură contem
porană românească și a unei 
expoziții fotografice, ilustrind 
cele mai cunoscute și apre
ciate obiective turistice din 
țara noastră.
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