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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit

Deschisă holul
Casei de cultură din 
Petroșani, Expoziția
realizărilor economice 
și social-culturale din 
Valea Jiului ofer 
zitatorului o 
toare sinteză 
dezvoltării î 
se și impetuoase, 
acestor vechi 
guri minerești, 
construcției

neritul, cel care 
nota distinctivă 
tei zone geografice și 
administrative și-i a- 
sigură unul dintre 
primele locuri în pon
derea economiei națio
nale. Expoziția figu-

Ecourile însuflețitelor manifestări prilejuite de cea de- 
-,_a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist 
răsună încă puternic in inimile noastre. Participanții ia en
tuziasta manifestație din Petroșani, care a întrunii intr-un 
nesfirșit șuvoi uman pe reprezentanții tuturor categoriilor 
oamenilor muncii din Valea Jiului — mineri și constructori, 
rnetalurgiști și textiliști, forestieri și ceferiști, muncitori, in
gineri și tehnicieni, profesori și învățători, salariați din toate 
unitățile economice și instituțiile municipiului, bărbați și 
femei, virstnici și tineri români, maghiari și de alte națio
nalități — și-au exprimat intr-o caldă și vibrantă manifes
tare sentimentele unui înalt patriotism, dragostea față de 
partid și fața de patrie, față de conducerea înțeleaptă a 
partidului in frunte cu cel mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adăpîndu-se la izvorul limpede al dragostei fierbinți 
față de patria socialistă care le chezășuiește împlinirea 
dorinței lor de fericire și bunăstare, de împlinire a celor 
mai scumpe nâzuinți, însuflețiți de dragostea fierbinte de 
țară, oamenii muncii din bazinul carbonifer al Văii Jiului
— asemeni întregului popor român — muncesc cu abnegație 
pentru a materializa aceste sentimente în înfăptuiri cit mai 
mari pe tărîmul construcției socialiste.

La marea demonstrație de la 23 August puternicul de
tașament al minerilor Văii Jiului a adus cu el prinosul 
marilor sale virtuți — al devotamentului față de patrie și 
partid, al hărniciei și curajului, al priceperii și inițiativei
— materializat in zecile de tone de cărbune produse peste 
plan, in depășirea planului de creștere a productivității 
muncii, in realizarea unui însemnat plus de marfă vindută 
și încasată, în sporirea economiilor realizate la prețul de 
cost și depășirea beneficiilor prevăzute. Alături de mineri 
și împreună cu ei, însuflețite de organizațiile de partid, co
lectivele celorlalte organizații economice, salariații din in
stituțiile municipiului au 
unor prestigioase rezultate 
rea eliberării patriei.

Dovadă a hărniciei și . .
•duce o contribuție cit mai substanțială la înfăptuirea po
liticii partidului, de ridicare a patriei pe noi culmi de civi
lizație și progres, aceste realizări închinate marii sărbători 
naționale a poporului român, sînt o manifestare a recunoș
tinței fierbinți pentru toate înnoirile și binefacerile pe care 
partidul le-a adus pe aceste meleaguri odinioară uitate in 
întuneric și mizerie, a recunoștinței pentru viitorul și mai 
tsminos spre care ne conduce cu clarviziune și fermitate 
partidul nostru.

In numele acestui viitor oamenii muncii din Valea Jiu
lui și-au reafirmat in strălucitoarea zi a celui de-al 27-lea 
august fierbinte, hotărirea de a obține noi succese în între
cerea nobilă pentru propășirea patriei socialiste, pentru 
înflorirea pe mai departe a meleagurilor jicne angajindu-se 
să muncească cu aceeași dragoste și cu același profund de
votament pentru înfăptuirea programului complex de dez
voltare multilaterală a patriei elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului.

In entuziasmul viu a] demonstranților petroșăneni, la 
cea de-a 27-a aniversare a eliberării patriei s-a reflectat pu
ternic hotărirea organizației municipale de partid, a comu
niștilor pentru a face totul pentru aplicarea in viață a 
programului de excepțională însemnătate privind îmbună
tățirea activității politico-ideologice, de educare marxist- 
leninistâ a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, 
propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, program care este 
pe larg dezbătut în prezent in organizațiile de partid, 
bucurindu-se de adeziunea deplină a tuturor comuniștilor.

In această zi de mare bucurie și entuziasm generate 
de cuceririle istorice obținute în cei 27 de ani de muncă 
liberă și demnă, de perspectivele luminoase ale viitorului, 
oamenii muncii din Valea Jiului, in unison cu întregul 
oostru popor, și-au exprimat deplina adeziune la politica 
externă a partidului și statului nostru, politică consecvent 
internaționalistă, realistă, care a ridicat prestigiul Româ
niei în lume, manifestînd pentru întărirea continuă a for
țelor socialismului și păcii, pentru progresul social al în
tregii omeniri.

Vibrind puternic în inimile noastre, ale tuturor, ecourile 
marilor demonstrații de la 23 August ne îndeamnă să parti
cipăm tot mai activ, mai plenar, sub conducerea partidului 
nostru încercat și călit. în frunte cu comitetul său central, 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea mărețului 
plan al înfloririi României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
marți seara, la Predeal, pe to
varășul Mihai] 
membru al C.C. 
copreședinte al

A. Leseciko, 
al P.C.U.S., vi- 
Consiliului de

Miniștri a) U.R.S.S., care se a- 
flă la odihnă în țara noastră.

A fost de față tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent a| C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Convorbirea care a avut loc

cu acest prilej s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa. Elena Ceaușescu, au 
oferit o masă in cinstea tovară
șului Mihail A. Leseciko și a 
soției sale.

opomiiAit,

Zilele de 22, 23, 24 august... 
Zile fierbinți... Soarele învăluie 
incinta minei Petrila, turnurile 
zvelte, clădirile cu liniștea, cu 
aparenta absență a omului — 
același soare împrejur, același 
calm al verii, nimic din ani
mația obișnuită. Caut jur-im- 
prejur mai atent și zăresc in 
fine grupuri răzlețe, oameni 
preocupați, aplecindu-se peste 
„aurul sunător", utilajul; spi
nări încordate, miini încleștate 
pe chei și ciocane, ochi urmă
rind atenți trepidațiile motoa
relor, lungimea cablurilor, a 
lanțurilor elevatoare. Sint a- 
ceiași oameni pe care ii știm. 
Cu toate acestea insoțindu-i, 
urmărindu-le gesturile, privirea, 
ni se par mereu alții...

...Interesant este că, deși, in 
principiu, toți știau că motorul 
sincron de 1 80Q kW de la gru
pul convertizor central avea la
gărul uzat, o uzură suspicioa
să, nu se hotărise pină acum 
să se facă ceva; nu se găsise, 
incă, suficient timp pentru asta. 
Dar iată că, in ziua de respiro 
a minerilor, un grup de elec
tricieni s-au strîns cu toții ca 
la un semnal (căști negre, cuști 
galbene — ciudată îngemăna
re) intr-un — „hotărît ultim" 
— colocviu menit să organi
zeze intervenția.

La datorie impiegatul 
ișcare dispozitor 1 

Florescu cxecu- 
parcurse de ma
pe lumino-schemă 

in Petroșani — grupul 
tehnic.

DOUA GENERAȚII K MINERI
Pină mai acum cîțiva ani a 

muncit ca șef de brigadă la 
E. Al. Lonea un om potrivit 
de statură, cu chipul dăltuit 
parcă in granit. Era vestitul mi
ner Geza Kopetin, despre ale că
rui succese s-a dus vestea pină 
hăt departe. Parcă-l văd și acum. 
Zgircit la vorbă, nevoie mare. 
Cînd trebuia musai să t orbeas
că la vreo ședință spunea a- 
colo citeva vorbe și de 
încheia răspicat:

— Geza nu vorbește, Geza 
dă cărbune.

Și a dat, mult de tot, la ni
velul dotării și mecanizării de 
pe atunci a minei. Realizările 
brigăzii lui au crescut o dată 
cu dezvoltarea minei, a dotă
rii ei cu utilaje moderne. Geza 
Kopetin a rămas insă același 
om. tăcut, la care în locul cu
vintelor pompoase, vorbeau to
nele de cărbune extrase peste 
plan. Trebuie spus că aceste 
tone vorbeau despre exemplul 
in muncă al comunistului, des
pre conștiinciozitate, despre dă
ruire și pricepere profesională.

Intr-una din zilele trecute 
mi-am abătut pașii spre E. M. 
Lonea. Surpriză. Era și Geza 
Kopetin acolo.

— Noroc bun. Geza-baci. Ce 
vînt te aduce la mină, doar 
ești pensionar de alifia ani ?

— Noroc. Eu vin mai des ca 
voi gazetarii. (Cei cu „musca 
pe căciulă" să se simtă n. a.). 
Acum am o treabă personală.

obicei

Știi că ginerele meu lucră la 
mină. A cumpărat niște mate
riale vechi să-și facă garaj.

— Are mașină ?
— Cum, n-ai știut ? Alte con

diții de viață acum. Baie mare 
și faină, lămpi electrice de se 
încarcă automat, puț de extrac
ție cu schip. Faină și bună. 
Ehei, acum să 
adine...

— Lasă că ai 
Geza-baci. Acum 
tora rindul.

— Asta așa-i. 
acum oameni unu și unu.

Avea dreptate Kopetin. E. 
Lonea are și acum mineri 
care vorbele sint puține, 
schimb sint multe tonele 
cărbune extrase peste plan, 
mărturisesc cu prisosință acest 
lucru angajamentele exprimate 
in cîteva cuvinte in cadrul a- 
dunării generale a salariaților, 
ce a avut loc in ziua de 27 
iulie.

— Eu mă angajez ca îm
preună cu brigada să extrag 
500 tone de cărbune peste plan.

— Angajamentul nostru este 
să...

Angajamente, 
noi, dar, merită să vedem ce 
au făcut minerii loneni de la 
începutul anului și pină acum, 
cu ce au intimpinat sărbătoa
rea lor și aniversarea elibe
rării patriei. Așa cum arată 
cifrele, brigada comunistului 
Marin Ciubăr, din sectorul I al

mă cobor in

muncit destul 
le-a venit al-

Și

AI. 
la 
in 
de
Și,

angajamente

tone de 
de plan, 
care co- 

aceste

minei, a extras 3 335 
cărbune peste sarcinile 
Aceasta este cifra cu 
lectivul brigăzii a cinstit 
sărbători. Ar mai fi de subli
niat și depășirile de plan ale 
brigăzilor conduse de loan 
Miclea Ill cu 2 945 tone, Cle
ment Birluț cu 2 245 tone, Za- 
haria Bălăuță cu 2 086 tone. 
Constantin Chitoiu cu 2 077. 
Șirul brigăzilor care au cinstit 
aniversarea eliberării cu re
zultate demne de toată lau- 

mult mai lung.e insă
referim la brigăzile ca

re lucrează "...
turi de ele se situează cu cin
ste și acelea de la investiții și 
pregătiri. Să dăm și citeva nu
me de conducători ai brigă
zilor ce străpungînd roca dură, 
deschid drumuri subterane spre 
noi rezerve de cărbune. Ei se 
numesc Toader Flutur, Ghera- 
sim Fiito, Dan Tănăsescu, Tra
ian Molnar și Dumitru Costi- 
naș.

...Două generații de mineri. 
Dar, fie că e vorba de minerii 
pensionari, fie că e vorba de 
cei actuali, de ziua lor și-au 
dat întilnire la iarbă verde și 
au ciocnit un pahar, pentru tot 
ce este și va fi, spre binele 
și fericirea tuturor.

Pentru că, așa sint ei mi
nerii, știu să muncească dar să 
și sărbătorească!

da, 
N

in cărbune. Ală-

C. DUMITRU

Către noi surse de cărbune
Brigada pricepută și între

prinzătoare a minerului Iosifprînzătoare a minerului Iosif 
Molnar, de la E. M. Dîlja, e- 
xecută, in momentul de față, 
galeria transversală nr. 3, de 
la orizontul 440, în vederea

deschiderii unor noi porțiuni 
de strat în adîncime, în limi
tele blocului II. La orizontul 
respectiv se va concentra pro
ducția pentru a fi extrasă cu 
noua instalație de extracție cu

schip. Acum cîteva zile, bri
gada de care am vorbit avea 
o depășire de 518 mc, de la 
începutul acestui an, depășirea 
de randament atingîad 15,3 la 
sută,

— Turnăm ?
Asta era intrebarea. Răspun

sul ar fi trebuit, in mod i.<r- 
mal, să sune afirmativ : „Oltea
nul"; cum ii spun ei, electri
cienii, motorului ieșit pe por
țile uzinei „Electroputere" Cra
iova. încremenise in așteptare. 
Șeful de echipă Cornel Mihăilă 
a căutat să lămurească lucru
rile, să le explice deși ei, in 
mare știau despre ce e vorba.

— Returnăm, uzura este mare, 
chiar prea mare...

— Returnăm...
Și munca a început. Două 

zile încheiate Cornel Mihăilă, 
Nicolae Toacă, Eugen Filip, Va- 
sile Gulea și Mihai Cociș, unin- 
du-și priceperea și eforturile, au 
reușit să aducă la... linie de 
plutire „inima" minei; lagărul 
„olteanului" e în ordine.

In interiorul adincului, peste 
liniștea neobișnuită, cad zgomo
te înfundate, adevărate tunete 
sugrumate intr-o atmosferă su
prasaturată de electricitate, re
petate in ecouri largi. Ce poate 
fi asta ? Un vagonet gol, un
deva, intr-o galerie... Mersul lui 
prin labirintul din adine are ceva

vi- 
edifica- 
asupra 

armonioa- reazâ, comparativ, creș- 
a terea importanței mu- 

melea- nicipiului pe scara va
in anii lorii economice. Rezu- 

socialiste. mîndu-ne doar la can- 
Revenind după o ab- titatea cărbunelui ex- 
sență doar de cîțiva tras, la începutul și 
ani, cel care a cunos- sfîrșitul ultimului plan 
cut această salbă de cincinal, observăm un 
orașe care formează substanțial progres : 
municipiul nostru, va 5 836 000 tone în 1965 
fi frapat de schimbă- — 8 009 000 tone în
rile fundamentale 
s-au petrecut, de apa
riția unor noi 
impunătoare. noi uni
tăți economice sau so- 
cial-cul turale.

Latura cea mai 
portantă a vieții 
Valea Jiului este

formează substanțial
5 836 000 tone în
— 8 009 000 tone

ce 1970. La această spec- 
ae apă- taculară dinamică au 

>i edificii concurat factori care
concretizează justețea 
politicii economice a 
partidului și statului 

im- nostru, care ne dau 
din măsura ritmului socie- 
mi- tății noastre socialiste :

sporirea productivității 
muncii, extinderea și 
modernizarea minelor 
vechi, punerea in 
funcțiune a altora noi 
(Dîlja, Paroșeni, Băr- 
băteni). Modernizarea 
tehnologiei miniere 
este resortul care ex
plică creșterea conti
nuă a productivității. 
Expoziția cuprinde
precizări numerice
comparative, pline de 
seva realității, care 
explică în detalii acest 
miracol economic 
Văii Jiului.

Fiind coloana verte
brală a municipiului, 
mineritul imprimă, 
printr-un firesc proces 
dialectic, o dezvoltare 
echilibrată a întregii 
vieți. Prin fața ochi
lor vizitatorului se 
perindă însăși esența 
dinamică și tumultuoa
să a vieții din Valea

In cincinalul 
trecut s-au construit 
6 983 apartamente, 3 
complexe comerciale, 
școli, grădinițe și 
creșe etc. Aceste ci
fre, în aparență seci, 
ne readuc în ochi car
tierul Aeroport care 
se extinde de la o zi 
la alta, elegantele blo
curi turn din Petro
șani, cartierele 8 Mar
tie din Petrila și Co- 
roești din Vulcan. Tre
zind de la un panou 
la altul, realizăm gra
dul de civilizație și 
urbanism care pulsea
ză acum în Valea Jiu
lui.
s-a 
diu 
tile 
ttl;ll<

de partid

INTERVENȚII 
ACTIVE

Experiența practică de zi de 
zi arată că rezultate bune în 
mobilizarea maselor la realiza
rea obiectivelor economice, so
ciale, culturale se obțin atunci 
cînd munca politică își propu
ne un scop bine conturat, cînd 
ea se adresează direct oame
nilor. le lămurește bine țelul 
și'scopul măsuriior propuse sau 
al hotărîrilor adoptate, cînd se 
face apel la exemplul personal 
al comuniștilor, solicitîndu-i să 
ia parte activă la rezolvarea 
tuturor problemelor care pri
vesc bunul mers a! treburilor 
în unitatea, sectorul, secția, 
formația unde lucrează. Fie că 
este vorba de folosirea deplină 
a capacităților de producție, de 
utilizarea cît mai productivă a 
timpului, de gospodărirea cu 
chibzuință a materiilor prime, 
materialelor etc.. în toate ase
menea chestiuni organizațiile 
de partid sînt chemate să exer
cite un rol determinant, să in
tervină cu hotărîre și- ceea ce 
este mai important, să aibă o 
poziție fermă, combativă, să 
determine luarea de măsuri 
care să conducă in final la o 
îmbunătățire vizibilă, rapidă a 
muncii in toate domeniile de 
activitate.

Multor organizații de partid 
din unitățile economice ale Văii 
Jiului le este caracteristică 
preocuparea tot mai susținută 
pentru a pătrunde în proble
mele majore ale unităților unde 
activează, se străduiesc să di- 
recționeze eforturile comuniști
lor, ale întregului colectiv de 
salariați spre obiectivele esen
țiale, majore din unitățile lor. 
La multe dintre birourile or
ganizațiilor de bază a intrat în 
obicei ca atunci cînd își pro
pun să întreprindă anumite ac
țiuni. să intervină într-o pro
blemă sau alta să se sfătuktscă 
cu un cerc larg de membri de 
partid, cu alți salariați. să le 
ceară părerea asupra modului 
cum gîndesc ei că este mai ni
merit să se acționeze în vede
rea soluționării sarcinilor. să 
finalizeze cit mai repede acțiu
nile întreprinse.

Rezultatele în continuu pro
gres înregistrate în ultima 
vreme de’ către întreprinderile 
și instituțiile din municipiul 
nostru sînt într-o ștrînsă legă
tură cu modul activ în care se 
afirmă organizațiile de partid, 
care în orice acțiune, fie ea dc 
natură economică, organizato-

rică, socială ori cu caracter 
cultural-educativ, organizația 
de bază, fiecare comunist sint 
prezenți nu formal ci în modul 
cel mai activ. Organizațiile de 
partid se manifestă ca forțe 
dinamizatoare pentru învinge
rea greutăților care s-au mai 
ivit in îndeplinirea planului, 
au știut să stringă în jurul lor 
pe comuniști, să le insufle dra
goste față de unitate, dorința 
de a contribui fiecare cu ceva 
la bunul mers al treburilor, 
la înlăturarea greutăților atunci 
cînd acestea s-au ivit; și nu 
au fost puține asemenea situ
ații.

Rezultatele pozitive in munca 
organizațiilor sint o urmare a 
faptului că birourile organiza
țiilor de bază coordonează și 
conduc treburile nu la modul 
general, ci fiecare membru al 
biroului se află mereu în sec
ții, sectoare, ac^Io unde se ho
tărăște soarta planului, ei mo- 
bilizînd comuniștii să desfășoa
re o permanentă muncă politi- 
co-educativă. să determine — 
prin exemplul personal — pe 
fiecare dintre ei să se simtă 
răspunzători pentru tot ce se 
întîmplă acolo unde muncesc. 
Numai în felul acesta s-a putut 
obține ca la fiecare loc 
muncă comuniștii să 
zeze și

le

de 
organ i- 

, ..să întreprindă o seamă 
de acțiuni pe linia folosirii cît 
mai depline a capacităților de 
•v.-oducție. a forței de muncă, 
a timpului de lucru. Foarte 
important este că multe orga
nizații de partid nu s-au rezu
mai doar la a stimula declan
șarea unei acțiuni sau alteia, 
ci s-au postat tot timnnl pe o 
poziție ac’ivă. înaintată, 
urmărind îndeaproape ca mă
surile. Propunerile primite de 
la oameni să-și 
■rolvnrea. Așa s-a 
unitățile miniere. ........ 
le de construcții și în alte uni
tăți economice inteligența teh
nică să fie valorificată cu mai 
multă eficiență și. pe această 
bază, să crească de la an la an 
producție și productivitoica 
muncii.

Preocuparea pentru bunul 
mers al producției, pentru fina
lizarea cit mai rapidă a tutu
ror acțiunilor întreprinse, pen
tru sporirea combativității par
tinice este caracteristică foarte 
multor organizații de partid.

săsească re- 
reușit ca în 
pe șantiere-

(Continuare in pag. a 3-a)

I Examenul muncii și al responsabilității civice
i i i i i I I
I

ltima oră a anului șco
lar s-a încheiat de
mult. Ultimele emo

ții ale unei sesiuni agitate de 
examene au fost date uitării. 
Odată cu aceste semnale ale 
vacanței, elevi și studenți au 
răspuns prezent muncii en
tuziaste refuzînd pentru o 
perioadă plăcerile și odihna 
binemeritată. Continuînd no
bilele tradiții ale muncii vo- 
luntar-patriotice, lansate în 
cel dinții ..hei-rup* al Bum- 
bești-Livezenilor, peste o mie

jj de tineri din Valea Jiului, 
reprezentînd tineretul stu- 

u dios din licee și școlile de

cultură generală, Liceul in
dustrial minier din Petro
șani, Institutul de mine, șco
lile profesionale și uzinale 
din municipiu, și-au petrecut 
o parte a vacanței în salo
peta de brigadier.

Cele 75 000 de ore de mun
că voluntar-patriotică presta
te pe șantierele viitoarelor 
baze sportive și de agrement 
din Petroșani, la amenajări
le localităților din municipiu 
constituie o primă cifră de 
bilanț pe care elevii și stu
denții Văii Jiului o raportea
ză în preajma marii sărbă
tori a Eliberării. Cei 300 000

lei, cît reprezintă valoa- 
tuturor lucrărilor execu-

de
rea --------- -----
tate, vorbesc de la sine des
pre faptele de muncă ale 
tineretului, despre dăruirea 
sa entuziastă. responsabilă 
pentru dezvoltarea și înfru
musețarea municipiului.

u cîteva săptămîni in 
urmă, pașii m-au pur
tat în acele ’ocuri 

unde Jiul se confundă cu fi
rul limpede al unui rîw de 
munte, la Jieț. L-am cunos
cut acolo pe Francisk Ilege- 
du.ș în ambianța de început 
a șantierului organizat de

Comitetul municipal U.T.C. 
în colaborare cu Consiliul 
Asociației studenților din 
I.M.P., la încărcarea pietrei 
și balastului necesar pentru 
viitorul complex sportiv al 
studenților mineri.

— Vroiam să lucrez în a- 
ceastă vară pe un șantier 
de muncă patriotică împre
ună cu colegii mei de an. 
Cînd conducerea Consiliului 
asociației studenților pe fa
cultate ne-a anunțat vestea 
că aici, la noi, în Valea Jiu
lui, se deschide un asemenea 
șantier, m-am înscris printre 
primii.

Ni se spune despre Hege- 
duș că este unul dintre stu
denții sîrguincioși. Cel mai 
fidel ar putea să explice a- 
cest lucru fișa matricolă a 
anului I de la facultatea de 
electromecanică minieră a 
institutului, colegii și cad-ele 
didactice, care, mai zilele 
trecute, au fost martorii «- 
nui eveniment de seamă in 
viața lui i primirea In rîn- 
durile partidului.

b. NICOLAE
I

(Continuare in pag. c 3-a)
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SPORT SPORT
Start bun al Jiului în noul

campionat
Primul gong .d 

a sunat simbă'ă 
„Republicii" 
de ore, 
lor din 
noastră, 
egal în 
șui din

Imediat după revenirea în
avut șansa de a-l întîlni pe unul din autorii 
morali a: semi-succesului obținut in orașul 
de oe Crișuri, antrenorul Eugen lordathe.

— Felicitări pentru punctul obținut 
Oradea !

— Vă mulțumim. Promisiunea noastră 
a păși cu dreptul in cel de-al 54-lea 
pionat al d:vizei naționale A de fotbal 
respectată. Băieții au urmat aproape 
grai recomandările primite și nu a 
mult să plecăm de acolo cu 2 puncte.

— Nemulțumit?
— Nu ! Dimpotrivă. A obține un

spectacolului cu 30 de acte 
după-amiazâ pe stadionul 
C -pitală. Peste numai 24 
a intrat și echipa mineri- 

Jiul. Spre satisfacția

din
in scenă
Petroșani,
apariția a fost de bun augur ; joc 

compania proaspetei promovate, Cri- 
Oradea. pe terenul acesteia.

Pelroș ni. am

la

de 
cam- 

a fost 
inte- 
lipsit

punct 
în fața unei echipe aflate la prima evoluție 
în primul eșalon fotbalistic .1 țării (după 
e absență de un an) este — după mine —

o performu ită. O datorăm tacticii aplicate, 
juiătorilor din rindul cărora s-au evidențiat 
în mod specid Snciu, Georgevich Stocker, 
Libardi și trmeș. Cu puțin curaj, puteam 
obiine și mai mult. Continuăm să răminem 
del.iilari la capitolul „finalizarea acțiunilor 
ofensive". De la primul antrenament a) săp- 
tămînii vom urmări remedierea acestei ca
rențe. Jocul cu S.S.A. Tg. Mureș va trebui 
abordat într-o manieră total diferită. Altfel 
câștigarea celor două puncte nu poate f. po
sibilă.

Un rezultat de egalitate care onoi-ează 
„ll“-le petroșănean, da»- care obligă la pres
tarea unui joc din ce în ce mai bun. capabil 
să corespundă exigențelor actuale. Spi< deo
sebire de anul trecut, cînd primul punct 
adus din deplasare a fost consemnat în cea 
de-a doua jumătate a returului, în ediția 
actuală alb-ncgrii au înregistrat această per- 
formanță încă din start. „Figura” o dorim 
repetată. Atenție. însă, la jocurile disputate 
pe teren propriu I

N. LOBONT

Meciul cu l.S.A
T". Mureș 
se dispută Minerul Rovinari

la Petroșani

Foarte multi suporteri ai e- 
< hipei Jiul se întreabă pe ce 
teren se va disputa intîlni- 
rea dintre echipa lor favorită 
si A.S.A. Tg. Mureș. Xsa cum 
se știe gazonul și tribunele 
stadionului din localitate au 
fost supuse, in această vară, 
unor lucrări de reamenajare.

După cum ne-a informat 
tov. 1 - K -vz. președin
tele clubului, gospodarii 
cestei baze sportive 
eforturi sporite pentru 
cheia pină Ia sfirșitul 
mînii toate pregătirile
dorea prezentării in condiții 
cit mai corespunzătoare a 
eîmpului de joc și a insta
lațiilor aferente. Există deci 
certitudinea că jocul cu e- 
chipa din Tg. Mureș se va 
disputa pe stadionul Jiul din 
Petroșani.

a- 
depun 
a in- 

săptă- 
în ve-

locul : -....;.u ..1 al diviziei C, 
seria a \TI-.i. dintre Minerul 
Rovinari și Știința Petroșani 
s-a disputat la Tg. Jiu (gazdele 
neavîr.d terenul omologat) pe 
o căldură sufocantă.

La capătul celor două repri
ze regulamentare, victoria a 
revenit studenților cu scorul 
de 4—3 după ce în min. 51 ei 
conduceau cu 4—0 

exista decit o 
cea oaspete.

au
In urma 
comise de 
și datorită 
ei au fost 

fi egalați.
început

și pe teren 
singură e- 
Spre 

trecut

nu 
chipă, 
însă studenții 
mari emoții, 
greșeli grave 
rătorî nrecum 
nirii gazdelor 
punctul de a

Jocul a început promițător 
pentru studenți deși ei prezen
tau o echipă mult diferită de 
aceea aliniată în jocurile de 
verificare (datorită indisponi
bilităților survenite — Grizea 
Bitea și Boloș). Primul gol a.'

final 
prin 
unor 
apa

re ve- 
pe
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Baschetba
vizeaza un

In

rog să

ediția

cursa

An- 
dQ

Steagul roșu

mu].

■

s

H

să trag ? Cocoșii 
la o vreme anume 
cu autorizație, iar 
legile și apăr fau-

fe- 
de
Și 

de 
rupă

Nu cumva să tragi în 
mîndrețc — i-a spus o-

J • 
îa 
Și

Cei patru oensionari 
făcut pe toate cu simt 

răspundere așa cum le

ca cervideele să vadă

In curind asemenea imagini ne vor redeveni familiare.

SPORT

au început 
pregătirile

La începutul săplăminii tre
cute echipa de baschet a clu
bului Știința Petroșani a înce
put pregătirile in vederea star
tului in noul campionat, 
trenamentele sînt conduse 
Teodor Szilaghy. ‘5"-ul de bază 
ai studenților va fi ales din' 
lotul de anul trecut, minus la-i 
noșiga. Boboiceanu și Solomon 
care în urma susținerii exa-’, 
menului dc stat au fost repar
tizați în producție în alte lo
calități din țară. Este posibilă' 
legitimarea unor elemente ti
nere care au susținut, în se
siunea din iulie, examenul de 
admitere la Institutul de mine 
din localitate.

Fotbal, divizia €

Știința Petroșani: 3-4 (0-2)
întîlnirii se înscrie în min. 5. 
Tismănaru îl lansează în adîn- 
cime pe Bâlăneanu. O centrai-e 
precisă .și Făgaș reia în gol. 
Peste 6 minute o excelentă 
combinație între . eiași Bâlă
neanu și Făgaș se soldează eu 
majorarea scorului de către 
ultimul. In co.ci .u ..e. Știința 
domină cu autoritate dar șu
turile lui Iones. u. Făgaș. Bâlă
neanu și Știr nu-și .ting ținta.

După pauză, ir. mii.. 48 Tis- 
mănaru majorează scorul la, 
3—0 printr-un șut surprinzător 
expediat din apropierea liniei 
care marchează centrul tere
nului. Cel de-a] patrulea col 
al studenților poartă semnătu
ra lui Bâlăneanu (min. 51).

Deși la acest scor se părea 
că nimic nu se mai poale in- 
timpla. gazdele profită dc că
derea inexplicabilă a studen
ților Și în min. 66 reduc din 
handicap prin autogolul lui

Varhonik. Golul dă aripi gaz
delor. Ele atacă cu insistență 
și in min. 75 la o învălmășeală 
în fața porții luj Berindei a- 
ceiași Varhonik comite henț. 
Penaltiul este transformat cu 
precizie și scorul devine 4—2. 
Cu o pregătire fizică insufici
entă. studenții nu se pav opune

■ ..urilor furibunde aie fotba
liștilor din Rovinari care în
scriu un nou gol înainte cu 5 mia. 
de final : Minerul 3 — Știința 
4.

învingătorii au folosit urmă
toarea formație : Berindei — 
Varhonik, Zăvălaș, Burncte. 
Dobrescu (Bt Ș min 85) —
Tismănaru, Știr — Bălăneanu, 
lonescu (Ștefan min. 85), Făgaș, 
Pănescu.

A arbitrat mulțumitor e bri
gadă condusă la centru de 
Vasile Tarla din Oțelul Roșu.

G I.

Optimism la Minerul Vulcan
■.șa cum de altfel s-a anun

țat și în presă, viitoarea edi
ție a campionatului județean 
de fotbal se va desfășura cu e- 
ehipele repartizate in două se
ri». Evident că suporterii echi
pelor fac diferite pronosticuri — 
wielc mai optimiste, altele mai 
puțin. Suporterii din Vulcan aș
teaptă ediția 1971—1972 a cam
pionatului cu un optimism ro
bust. In echipa lor vor juca 
frații Cugereanu 
mii dezlegarea de la Mureșul 
Deva. Lotul echipei Minerul

care au pri-

Vulcan va mai fi întărit cu 
Florea Avram, reîntors la vatră 
după satisfacerea stagiului mi
litar .și portarul Vințefi care 
va apăra din nou buturile re
prezentativei minerilor din lo
calitate. Meciurile de cupă au 
constituit, de asemenea, un bun 
prilej de verificare a poten
țialului fizic și tehnic al unor 
jucători. O comportare merito
rie în aceste meciuri au avut 
loan Tudoran și Ioan Stark ca
re după toate probabilitățile

prima gar-

obicei de a 
garnitură ti

vor face parte din
nitură.

Continuînd bunul 
promova în prima
nerele talente autohtone, cres- 

pepinieră, vor 
lotul primei 

buni juniori 
numără frații

cute în propria 
fi promovați în 
echipe cei mai 
printre care se 
Frâțeanu.

Echipa este pregătită de ini
mosul instructor Nicolae Chi- 
ceanu. După opinia sa. cu noul 
lot de care dispune, printr-o

pregătire asiduă din partea fie
cărui jucător, echipa Minerul 
Vulcan are șanse la ocuparea 
primului loc în serie și chiar 
pentru câștigarea titlului de 
campioană județeană. Pentru a- 
ceasta e necesar ca Asociația 
sportivă să asigure o bază ma
terială corespunzătoare și con
diții optime de antrenament. Fie 
ea jocul și rezultatele obținute 
să confirme optimismul vulc-ă- 
nenilor.

Tudor MUCI ȚA
corespondent

înaripați
De ce n-aș fi și eu un /car ? 

— s-a gindit, probabil, tînă- 
rul din fotografie! Evident, 
eu șanse mai sigure, nu să 
se prăbușească in Marea E- 
gee precum mitologicul erou 
cind a evadat din Labirint, 
unde fusese închis împreună 
<u tatăl său. Dedal, de către 
regele Minos. Și, uite așa. 
Perry Whincup, in uirstă de 
27 ani, de profesie decorator, 
și-a luat inima în dinți și... 
aripile la spinare, sperind că 
va traversa in zbor riul Mane 
din Peterborough (Anglia). 
Curajul i-a fost mi atit mai 
mult stimulat, cu cit proprie
tarul supermagazinului din 
localitate a promis un premiu 
d< .. 5 lire celui care ca reuși 
să traverseze riul in zbor. 
Rezultatul ? Vi-l poate spurn 
compatriotul său. Ken Piper, 
lost parașutist, deci cu de
prindere .-mioasă in materie. 
' are ca și el a eșuat în în
cercarea sa... temerară de a 
tracer oi în zbor iluviul Ta- 
misa.

In fotografiile alăturate ii 
puteți redea pe ambii noștri 
eroi hiindu-și avint. lată-l in 
o.inga pe linărul Perry... âe- 
colind de pe supermagazinul 
ce se află pe malul viului 
Mane, iar in dreapta pririti-l 
pe. Ken de pe un pod al Ta- 
misei.

Și unul și celălalt a tre
buit sâ fie pescuiți din apă.

numită

ȘTIAȚI CA...
provincia Gudjevat din India, trăiește o plantă de- 
Holer Hauda, care, consumată ca aliment, potolește

foamea timp dc o săptâmînă ?

...pe un stadion din California s-a stabilit primu) record 
de alergare călare pe un struț care este 65 km/h ?

...recordul mondial de viteză pe uscat a fost realizat 
in S.l'.A. de o mașină cu carburant lichid, lungă de 11.50 
m cu trei roți care a atins viteza de 1 051,80 km h ?

Handbalistele de la Jiul 
loc fruntaș »

Expediție vinettrascâ
Duminică dimineața, o înliî- 

nire-surpriză cu antrenorul c- 
chipei feminine de handbal, 
■Jiul Petroșani, Eugen Bartha. 
Nu am scăpat prilejul unui 
schimb de ..pase" cu acest re
putat pedagog ai handbaliste
lor noastre (de 3 ani la cîrma 
reprezentativei de tineret a 
țării).

— Ați început pregătirile in 
vederea reluării noului campio
nat ?

— Desigur. Imediat după re
venirea elevelor mele din con
cediu. am pus un accent deo
sebit pe elementele necesare 
practicării unui handbal mo
dern : forță, viteză, capacitate 
sporită de efort. Sînt tocmai 
capitolele la care am manifes
tat suficiente carențe în 
trecută.

— Pe cine veți conta în 
a) cărei start se va da 
septembrie ?

linii mari pe Iotul din 
primăvară. Deocamdată nu pot 
preciza întocmai. Peste cîteva 
zile vă vom putea comunica 
efectivul exact cu care abordăm 
cursa pentru ocuparea unui loc 
fruntaș. Sper insă în revenirea 
tunarei echipei. Mia Costea. 
Vom prezenta și cîteva noutăți.

— După cite am înțeles, vi
zați un loc fruntaș?

Datorăm suporterilor 
o comportare meritorie, 

scăldat 
A sosi» 
înainte 

în care

noștri
Ani dc-a rîndul nc-am 
în apele mediocrității, 
timpul să facem pași 
în clasamentul seriei 
activăm.

— Mult succes!
— Mulțumesc. Și vă 

notat» un lucru. De data a- 
eenșta sintem deciși să trans
formăm în fapte afirmațiile și, 
de ce nu, ...vismilc nir-t-».

N. L.

Unul ca un hîtru spunea în 
lumă cum că în Valea Jiu- 
jî sînt mai multi vînători 

decit vinat. Dar Un vânător, 
toț hîtru și el. l-a invitat 
taman sus pe Paring și i-a 
arătat un cocoș de munte fal-

- Cum 
vinează 
numai 
respect 
munților noștri, a.șa că nici 

dacă in-ai ruga n-aș trage.
După expediția vînătoreas- 

că respectivă. Filiala vânăto
rilor și pescarilor sportivi din 
Petroșani și-a sporit numă
rul membrilor cu încă unul. 
Și are omul un adevărat cult 
pentru ocrotirea vânatului 
util. Cît despre lupi, vulpi 
șl câini vagabonzi le-a decla
rat un război necruțător. 
Cind e vorba de acțiuni de o- 
crotire a vînatului e mereu 
prezent. Dar parcă numai el ?

Membrii Filialei vânătorilor 
și pescarilor sportivi sînt îm
părțit i pe grupe. Deci au re
partizate fonduri de vânătoa
re, de care răspund, bine 
delimitate teritorial și cu sar
cini precise. De fondul de vî- 
nătoare nr. 104, ce se întinde 
pe partea stîngă a liniei 
rate Petroșani — Simetia. 
la locul denumit Prodan 
pînă la pîrîu! Biliarilor 
lingă Banița răspunde - 
de vânătoare al cărei respon
sabil este loan Ciur. In rîn- 
durile de mai jos voi relata 
o ’asemenea acțiune inițiată 
de grupa respectivă în una 
din aceste zile ale lui august.

...Zorii dimineții s-au ivit 
de după crestele semețe ale 
Parin.gu.lui, O dată i ei au 
pornit la drum oatru vete- 

gruoei de vînătoare.

Erau Maici Ltumudo, minei 
pensionar în vîrstă de Că de 
ani, Grigore Brînzan, turnă
tor de profesie, actualmente 
tot pensionar în vîrstă de 58 
de ani, iar ca decan de virată, 
îl aveau pe minerul pensio
nai- Iosif Farcaș dc 73 d<- ani. 
N-a lipsit bineînțeles nici 
Ioan (aur, miner pensionar 
și el. Potrivit înțelegerii erau 
înarmați cu puști și topoare. 
Puștile să le folosească dacă 
cumva s-ar fi întîlnit cu vreo 
cumătră vulpe, iar topoarele 
spre a pregăti frunzarele ne
cesare vînatului util în timp 
de iarnă. După ce au bătut 
cale lungă au făcut un popas 
pentru masă, apoi s-au apu
cat de muncă. Au tăiat vreo 
lună de răchită, mesteacăn 
și smeurar. In ale vînători» 
toate-s cu dichisul lor. Tai 
frunzarul dar înainte de a-l 
așeza, musai să-l pălească 
soarele măcar un ceas. Alt
fel, se mucegăiește. După ce 
s-a pălit, frunzarul a fost a- 
șezat t>c niște -ăcane la vreo 
30 dc centimetri de pămînt. 
Si asta tot c»> un scoo 
fel iarna este acoperit 
omăt și nu mai folosește 
nimic. O specialitate este
alegerea locului. Frunzarul 
trebuie așezat pe culme de 
dea!
cînd și de unde vine dușma
nul, 
le-au 
de
stă bine unor vânători ce se 
respectă. Au mai făcut în 
plus și o mgrădTură pentru 
a nu permite vitelor să mă- 
nînce frunzarul. Abia după 
aceea s-au întors obosiți d •• 
satisfăcutj, spre casă. Aseme
nea exoediții vînătorești am 
dori să se organizeze cît mai 
mute. Ațnt în folosul vînă- 

■ân aiului
H CRTSAN

rîndu) său 
altele pnter- 
Cehoslovaciei 
Kodes.

avea loc in zilele de 3. 
octombrie in orașul a- 
Charlotte (Carul ma de

SAO PAULO 24 (Agcrpres). 
— Selecționata de tenis a Ro
mâniei a învins cu scorul de 
3—2 echipa Braziliei in finala 
inter-zonală a „Cupei Davis' 
și s-a calificat pentru a doua 
oară in finala tradiționalei 
competiții, urmînd să-și dispute 
din nou „Salatiera de argint" 
în compania echipei S.U \. Me
ciul va 
9 și 10 
merican 
Nord).

In ultima zi
Sao Paulo, Ion Tiriac, in 
nire de formă și dominat de 
o mare ambiție, l-a învins cu 
6—0, 6—2, ti—4 pe Edson Min
danao, iar llie Năstase jucând 
admirabil ca întotdeauna a dis
pus cu 6—4, 6—0, 3—6 de Tho
mas Koch, In urma acestei 
victorii echipa României repetă 
performanța de acum doi ani 
ca!ificîndu-se în finala ..Cupei 
Davis". La actuala 
nisinanii români au 
echipele R, F. a 
(5—0) finalistă în
Iugoslaviei (4—1). Indiei (4—1).

a meciului, la
reve-

ediție te
ci’minat 

Germa nici 
anul 1970,

Radar 
pentru 
lăcuste

Radarului i s-a găsit recent 
o îouă întrebuințare : detec 
tor de lăcuste. In timpul unor 
experiențe care s-au efectuat 
in Nigeria, radarul a detect it 
un nor de lăcuste la o distanță 
de 25 mile, i-a -tabiiit dimen
siunile și desimea.

Untura 
de pește 
împotriva 
fumatului

Intr-o școală poloneză s-a 
luat o măsură drastică pentru 
pedepsirea elevilor care sînt 
prinși fumînd. Fiecărui elev 
prins asupra faptului i se ad
ministrează obligatoriu un pa

har de untură de pește. Expe
riența s-a dovedit atit dc c- 
ficace incit și alte școli din 
țară s-au declarat gata să o 
adopte.

de 
me- 
cro-

Israelului (5—0) și Olandei 
(5—0). iar în finala inter-zo- 
naJă să triumfe cu 3—2 în fața 
Braziliei. care la 
eliminase printre 
nica formație a 
în frunte cu Jan

Agențiile internaționale 
presă comentează pe larg 
ciul de la Sao Paulo. In 
nica trimisului special a! a-
gențiej France Presse se arată 
printre allele : „Miracolul nu 
a avut loc. Brazilia care a în
vins Cehoslovacia în turul 
precedent s-a înclinat așa cum 
era de așteptat în fața echipei 
României. Suporterii localnici 
și-au făcut iluzii după mei iu! 
câștigat în proba de d'ib’ti. In 
cele două probe de simplu 
care au urmat s-a vă'-it de Ja 
început că între Năstase și Ți- 
riac .și adversarii lor 
diferență de 
tariu se mai 
riac a jucat 
foarte calm 
siguranță în 
no.

există o 
clasă". In comen- 
subliniază că Ti
de data aceasta 
impunîndu-se cu 

fața lui Mandarj- 
Tn același comentariu se 

consemnează că tenismanij rc-

mâni, după proba de du hi ne 
care au pierdut-o, au știu: să 
redreseze spectaculos 
și să obțină o meritată 
care 
lași 
tase 
fără 
pe teren acoperit cu zgură .și 
că sînt capabili să abțină 
rezultat mare în fața 
S.U.A.

In comentariul său 
,.A.P.‘ remarcă jocul 
trai practicai de 
revenirea de formă

jtiU 
situația 

. ra'ifi-
în finala competiție1. Ace- 
comcntator arată că Năs- 
și Tiriac au demonstrat 
îndoială că joacă excelent

comentariul 
se arată că 
victorie re-

un
echipei

agenția 
magis- 

Năstase și 
a lui Ion

Tiriac, care în meciul cu Man- 
darino... „a demonstrat 
deosebită și o orientare -emar- 
cabilă". 
privind 
trimisul 
bliniază
au barat drumul echipei Brazi
liei către finală, care ar fi fast 
prima selecționată latinc-ame-

o forța

Intr-o amplă cronică 
jocul de la Sao Paulo, 

agenției „U.P.l." su- 
că tenismanii români

Statistici

lograme dc înghețată, an trimis 
3 miliarde felicitări de sărbă
tori și au paixurs în total a- 
proximativ 1 300 000 000 000 km.

Amatorii de statist! â au cal-
culat că în 1969, americanii,, au
fumul 550 miliarde țigări. au
înghițit 6 miliarde tablete de
aspirină, au folosit peste un
trilion de ace cu gămălie. au
consumat peste trei miliarde ki-

Haine pentru oi
In Australia mor anual aproa

pe un milion de oi din cauza 
frigului, imediat în zilele ur
mătoare tunsului. Specialiștii 
australieni au găsit metodă 
care să contribuie la scăderea 
mortalității în rîndul acestor

animale atit de prețioase pen
tru țară. Este vorba de o îm
brăcăminte de țesături sinte
tice în care este învelită oaia 
și care in decurs de cîteva săp- 
tămîni se uzează și cade sin
gură.

Clima în ultimele opt secole
Studiind un bloc de gheață de o grosime ne ibișnuitâ 

din Groenlanda — I 400 m — oamenii de știință danezi au 
reușit să alcătuiască un tablou a! evoluției climei in ultimii 
800 uni dispunînd chiar de posibilitatea de a face > prog
noză pentru viitorii 50 ani. \stfc] ei au constatat că în ul
timii 8'1» ani cea mai călduroasă perioadă □ avut loe între 
1930—1940. In prezent sintem intr-o perioadă de răcire iar 
pentru următoarele două decenii această perioadă va con
tinua. Va urma o perioadă de climă mai blinda, care va 

1 continua pînă în anii 2010—2020.

Admirație periculoasă
Admirația și admiratorii sînt 

ceea ce-și dorește fiecare vede
tă — cel puțin pînă ia un punct. 
„Niciodată nu m-am gîndit că 
îți poți risca viața căzind in 
inimile admiratorilor", a decla
rat cântărețul italian Claudio 
Villa, vizitat de presă ia spi
talul unde a ajuns in urina 
unor entuziaste efuziuni admi
ra’i-e care au urmat festiva
lului cîrrtecului care s-a desfă
șura! pe stadi' nul din Regci > 
di Calabria. în Italia meridio

nală. Sule de admiratori ai 
cântecului lui Villa au năvălit 
pe estrada pentru a-l felicita, 
pentru a-l îmbrățișa; rezultatul 
a f ist aproape sinistru. ...Am vă
zut la început mulțimea pu- 
nindu-se în mișcare, apoi sute 
de brațe s-au îndreptat spre 
mine. Apoi am căzut și apoi 
nimic... Mi-am revenit la spi- 
tal“. mărturisea Villa. Excesul 
de admirație poate dăuna. Cs 
orice exces.

Polițiști din plastic

'US.

Fc drumurile rutiere ale Japoniei sporește numărul ce
lor care încalcă regulile «le circulație. Ca urmare, întrucit 
numărul agenților de cin ulațic este insuficient pentru a 
controla toate drumurile, din loc în loc au fost instalate 
manechine din plastic in uniforme de agenți de poliție, 
foarte greu de deosebit de polițiștii adevărați. Zărind uni
forma. conducătorii auto nu îndrăznesc să mărească viteza...

ricana ca iicală 
al competiției. In 
aceleiași agenții 
„după neașteptata 
alizată în proba de dublu, te-
nismanii brazilieni n-au mai 
putut face fată în ultimele 
două meciuri de simplu, când 
Năstase și Tiriac au „jangtat* 
pur și simplu cîștigînA de * 
manieră care ne scutește de 
prea multe comentarii".

★

Tenismanij noștri Ilie Nă'ta- 
se și Ton Tiriac, însoțiți de că
pitanul echipei. Stefan Geor
gescu. au plecat de la Sao Pau
lo in S.U.A., pentru a evolua 
Ia cîteva concursuri internațio
nale. înaintea plecării, prin in
termediu) corespondent urni _A- 
gerpres" de la Rio de Janeire, 
VasiJe Oros, jucătorii noștri a» 
transmis următoarea telegramă» 
„Victoria noastră o în hmăm 
zilei de 23 August. Semnat 
chipa de tenis a României".

.n lor

€-

Cea mai înaltă 
clădire 

din
de locuit

Europa
in R F. a Gcr- 
eonslruiește cea 

clădire de locuit 
Acest bloc tuzv»

decit vestita ca- 
Koln). I’e lingă 

apar (ament e con
vert icală și care

La Kîiln, 
maniei, se 
mai inaltă 
din Europa,
ce se ridică direct pe matul 
Rinului, in centrul orașului, 
va avea 46 de nivele și o înăl
țime de 137,50 m (cu 20 m 
mai puțin 
tedrală din 
cele 350 de 
struite pe
\ur adăposti aproximativ 1 280 
de persoane, clădirea va cu
prinde <» piscină, restaurante, 
cabinete medicale etc.

In fotografie : Macheta imo
bilului turn din Kîiln — cca 
mai ina'tă clădire de locuit 
din Europa

.ti
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Oportunitate, dăruire de sine
pag. 1)

mai concludent „cu pot". Cine 
sint ci ? Mircea Matei, lăcătu
șul și Dumitru Dinesi u fi loan 
l\ nu fi Cozma Rudolf fi Alois 
Covaci și Niculac Terentică... 
'Toți ca 
schimbarea 
re 4 fi 
central 
alții aif 
au fost, 
cesitate.
l-au arul, 
schip, fi lanțul elevator de 
orizontul X.IV, și...

...Toți au pus umărul, ca 
tăzi agregatele să intre în ' iafa 
lor. in zornăitul lor normal.

(Urinare din pag. 1)

as-

★

~k

k

minerilului. 
aptitudinile

liber la Lonea, Petri la. 
Valea Morii (Vulcan), 
de agrement din Lu- 
Uricani, formațiile de 
populare, tarafurile și

con- 
valorile 
culturii.

Colectivul serviciului general, 
toți — oameni pricepuți, har
nici. cu dragoste de muncă — 
au dovedit in aceste zile, cel

activitate a- 
M uzi ca de 
antrenantă, 
lirismul și 
și jocului

in 1971, ea 
pe deplin 
tovarășului 
Ceaușescu : 
Valea Jiului,
inircaga țară, sini evi
dente rezultatele poli
ticii partidului și sta
tului de îmbunătățire

deservirea 
îndeplinesc 
comerciale, 
în edifica
și imagini,

eultural-artis- 
simbolizate 

cultura și 
municipiului, 

tuturor

totul altă 
cit cea

.-lrgunu’n' al in- 
coniunctura dc 

optimă eficiență, 
continuă să mi 

Încep orele ne-

la 
la

Frescă

18,00

18,50

tehnice româ-

19,10 Tragerea Pronoexpres.

19,20 1 001 de sori.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00

20.15 Melodiile serii.

20.25

Telejurnalul de noapte.

PROFESIONALA
LUPENI HUNEDOARA

Trenuri

• mecanizatori mineri
• lăcătuși de mină
• electricieni de mină

înscrierile se fac pinâ la data de 31 august 1971 inclusiv.

ÎNTREPRINDEREA de industrie

recrutează

TÎMPLARIÎnot i ca

TINICHIGII
TURNĂTORI

€ de

era

trca-

• •••••

pe un locatar din

(V i urma)

L. MIRCEA

Ioan GOGA

Un interpret al cântecu
lui transilvănean : Ion 
Bogza.

absolvenți ai scolii generale pentru concursul de admitere 
la școala de calificare in meseriile :

O școală a patriotismu
lui — Șantierul.

Șlagăre și interpret*! de 
pretutindeni.

Doritorii se vor adresa Ia biroul personal al Preparației 
Cărbunelui Lupeni zilnic intre orele 6,45—9 și 13,15.

Copiile 
indigo, 

erau a- 
hirtii ci

Confruntări. De la idee 
la practică. Valorificarea 
gindirii 
nești.

și la 
lost 

etala
Și 

prin

Primește înscrieri de candidați pentru concursul de ad
mitere din 1 —10 septembrie la cursurile de zi pentru urmă
toarele meserii :

o atitudine matură 
muncă. Examenul

Lămuriri suplimentare se pot obține de la serviciul 
personal, telefon 1475.

Teleglob : Imagini «lin 
Ciad.

insalubritate, 
această cale, 

răspund de salubri- 
curățenie și la 

numai in centru.

LOCALA PETROȘANI

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
și actuuLtăți; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul prese.: 3,30 La 
microfon, melodia preferată;

conducere, dc la tra- 
importante pinâ la 
chimică a unui nou 

— nimic nu reușea 
vreme se-

Mult c dulce și fru
moasă...

fi consumatorii nu 
cunoas'ă ?

D. C.

autorizați LS.C.I.R. pentru cazane de 
categoria a lll-a.

Salarizarea, conform H.C.M, 914/1968 cu toate sporurile 
ce se asigură angajaților C.C.P.

a dinamicii constructive 
din Valea Jiului

și N icul ac
unul au dus gr< ul la 

lanțurilor elevaloa- 
5 din circuitul, puțului 
al minei. Poate ca și 
fost la înălțime. Sigur 
Lucrări de primă 
iși afteptau riadul.

Și mașina de

o mu:.' eră nerală și i tul 
mergi bine.

— Fele itări — le-a spus si»n- 
• Iu n-aistrul Iosif Stainer dc la 
iclCdalt capăt al firului.

Dacă i-ar fi intrebat cineva 
. c i-a dcterininat să acționeze 
cu alita dăruire de 
că ei ar fi dat din 
n-ur fi găsit rus- 
dornic"...

t n-trimise cerului 
sârbătoare.

și treizeci 
la tabloul 
iși controlase 
Totul -a in

șase 
a tuns 
Echipa 

aparatele.

de 
de

întrebă

din salveh 
tr-o zi de

La ora 
minute au 
distribui; . 
scub .T. 
crdine.

— Decuplăm ? 
}c,n Enăchcscu.

— Sintcm guta — răspund or
tacii.

In cpt lupta pentru măsură
tori, rerilii'ări. adică pentru 
uii'rc. Se ură u fiecare re
leu t'-gla!. rc-îiieat. Aurel A’i-
• ula. student la I.M.P.. anga
jat temporar, face o veritabilă 
.hm n-Tafi*’ de măiestrie. Două 
sile, două zile cit zece. în care 
mina nu -nai pulsase in rit
mul ei firesc. .Reluăm", „gata", 
.pe 16‘„.

...Timpul ce le-a fost acor
dat trecuse. Enăchescu e che
mat la telefon... Încă puține
♦ lipc încordate... Ține cu tot 
dinadinsul să anunțe un suc
ces de care, in sinea lui. e con- 
’ ins. împreună cu .Vicula și 
Constaiitin Pădurarii, mai face

sine, poate 
umeri fi 

' ,ara

★

Stainer stau 
său : o ca

de cărbune

r
Cu QUi'irul losif 

dc .-Cu in biroul 
merj mică, praf 
pes^J lot, atmosferă de lucru, 
un Toc obișnuit.

— ..Secretul" lucrului din a- 
crste zile de sărbătoare este ca 
totul să fie ca „uns“_. Toți bă
ieții știu asta. In curind mina 
noastră va avea nevoie de un 
spațiu mai mare — noul puț o 
revendică — iată de ce alimen
tarea cu energie electrică tre
buie asigurată din vreme. Ca
blurile care alimentează pom
pele de la Jiu trebuiau scoase 
din pănunt fi instalate pe 
st ilpi. .Momentul prielnic era 
ieri, azi...

.lloincniul.' 
ti i lu-nțici sau 
acționare cu

S'j maistrul
se diStăiuuîască... 
primei zile. $i se ajunge... chiar 
la trei, losif Baher, Matei Im- 
iing și Dumitru Tirlea, nu sin
guri. ci cu alți ortaci, cu alți oa
meni... Totul se termină cu 
bine...

lntilnești, adesea. încrustate 
pe fațadele multor clădiri lu- 
crate cu gust, numele arhilec- 
ților. Omul vede clădirea fi 
daeă-i jîlace. citește -cu respect 
numele aceluia care a conce- 
pul-o. Sint insă oameni care, 
potrivit specificului meseriei, 
nu-și incrustează numele ni
căieri și totuși roadele muncii 
lor se văd. sint apreciate. Prin
tre aceștia sint și oamenii care 
ne aduc, prin firele întinse dc 
ei. lumina : electricienii.

Ei. electricienii și lăcătușii, 
sudorii și ceilalți oameni de la 
întreținere, veghează și repară, 
lungesc riafa mașinilor. îmoc- 
mai cum medicul iși suprave
ghează bolnavul care i-a încre
dințat viafa. Și dacă în cilele 
trecute, cînd petrilenii iși ve
deau de odihna lor binemeri
tată, de distracții, oamenii de 
la întreținere, zi și noapte, se 
străduiau să dea agregatelor, 
mașinilor, dispozitivelor .bătaia 
de inimă" din totdeauna...

flectă gradul de civi
lizație. Serviciile pres
tate pentru populație, 
calitatea și 
pe care o 
unitățile 
exprimate 
toare cifre 
sugerează viața și rit
mul ei în Valea Jiu
lui.

Tot in aceste cifre 
generoase detectăm ac
cesul minerului 
temporar» la 
științei

parcă auzim glasurile 
celor peste 20 000 de 
elevi cuprinși în peste 
40 de unități școlare 
în care funcționează 
1 044 dc cadre didac
tice... Revedem Insti
tutul de mine și-l a- 
sociem acestui progres 
alert a) 
Talentul, 
și preferințele ideolo
gice și 
ti ce sint 
de arta, 
sportul
In centrul tuturor a- 
cestor preocupări con-

slruetive e omul. E- 
xistă o strinsâ inter
dependență și o armo
nic deplină în toată 
viața acestor locuri.

Valea Jiului e anga
jată în febra construc
ției socialiste. Acum, 

ilustrează 
cuvintele 

Nicolae
„Aici, in 

ca și in

continuă a nivelului 
de trai al oamenilor 
muncii. Petroșanii, Lu- 
penii și celelalte lo
calități minerești oferă 
acum o cu 
imagine <le 
din trecut".

Expoziția, 
în cinstea celei 
XXVIT-a aniversări 
eliberării patriei

deschisă 
de-a 

a 
de 

sub jugul fascist, ilus
trează cu forța convin
gerii progresul Văii 
Jiului pe calea bună
stării și fericirii.
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Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra** — pasiune 
pentru tehnică. Film do
cumentar despre pionie
rii participant Ia con
cursul de construcții 
tehnice organizat de Te
leviziunea Română.

I 
I

Intre ortaci, 
voie bună...

(Urmare din pag. 1)

Tatăl meu — declară 
tînârul student — s-a bucu
rat mult cînd i-am spus că 
m-am înscris din proprie 
inițiativă să vin pe șantier. 
Mi-a spus că am să înțeleg 
și mai bine ce este munca 
și trebuie să arăt că-i dau 
perfectă dreptate.

OAMENI

DATORIE

Izvor de lumină 
descătușat

Ne aflăm in 24 august. 
Ora 5 dimineața. Un telefon 
de la dispecerul teritorial Si
biu. Se dispune pornirea tur
binei de 50 MW... Sistemul 
energetic național are nevoie 
de acest izvor de lumină și 
el este descătușat...

...Ce s-a întâmplat însă, 
pînă atunci ? Turbina respec
tivă. „mașina nr. 2” cum i se 
mai spune, a fost in repa
rație. Lucrările s-au desfășu
ra- normal. Mai trebuiau re
glate percutoarele 
„Operațiile acestea 
fectuat in zilele de 
august, ne-a pus I 
inginerul de serviciu

(Urmare din pag. i)

Pînă la reluarea 
rilor au mai 
trei săptâmîni.

CU1SU- 
rămas 
Elevii 

se vor întoarce din no a în 
sălile de clasă nentru

Ora 10. Sunetele alămurilor 
fanfarei anunțau începerea 
demonstrației oamenilor mun
cii. Aceeași oră. in sală, în
registra o operație reușită...

A doua zi 
Ora 6.45 din 
rit. o fetiță, 
fetiță...

A treia zi 
Ora 8.10. un 
surorile, tot personalul sani
tar, la datorie 
astfel eliberarea, 
aliți alți oameni 
rare au sărbătorit 
eveniment Ia ■ locul la 
muncă. Oameni ce cinste 
înnobilează muma 
înșiși...

tens, cu multă răspundere, 
sub îndrumarea competentă a 
inginerului șef Ion D. Popes
cu și a maistrului principal 
Gheorghe Domșa".

...Și energeticienii au reușit. 
Inginerul Gheorghe Dinea, 
șeful serviciului reparații, e 
mîndru de oamenii cu care 
lucrează. De muncitorii Tra
ian Albii. Pavel Crestei, Ion 
Constantinescu, de maistrul 
Ion Saltelichi, care se stră
duiesc întotdeauna să depună 
o muncă de calitate, cu ma
ximă oportunitate.

...ieri echipele de reparații 
turbine au lucrat intens Ia 
turbina nr. 1. în reparație pla
nificată anuală.
.ursul aceleiași zile, 
seară, a
nr. 3...

turbinei, 
s-au e- 
21 și 22 
t curent 
la E.C.E.

P Bodo Csaba. Regi .-
rea percutoarelor este o lu
crare pretențioasă, era nece
sară găsirea celei mai adec
vate soluții. S-a acționat in-

Și tot in 
către 

și cazanul

INTERVENȚII ACTIVE
(Urmare din pag. 1)

nostru

Printre acestea se numără ceie 
dt Ia mina Lupeni, Lonea. Pe- 
irila și altele. O examinare 
mai atentă, insă, a programe
lor de lucru ale multor birouri 
ți comitete ale organizațiilor de 
tmrlid. arată că nu peste tot 
re muncește așa cum preț .ide 
vendueerea partidului
tuturor organizațiilor sale. In 
unele locuri, deși se stabilesc 
planuri de măsuri care merită 
rdenție. se adoptă și hotărîri 
bune, rezolvarea lor lasă uneori 
de dorit. Problemele prevăzute 
fc» planurile de muncă fie că 
rint uitate între copertele do
sarelor. fie că se abandonează 

la jumătatea drumului, ori 
docă în unele locuri se mai 
întreprinde cite ceva piuă la 
urmă, din lipsă de control, ini
țiativele se pierd pe parcurs, 
ori rămîn

Nu se 
xcrnplu. 
bază de 
prevăzut 
zolvarea 
•fante, 
propus și iși prevăd mereu 
se ->cupe 
nr- dmtiei. 
un i po 
jinul a 
F< triva 
Este p 
multe din 
de altfel 
stadiul initial, ori se pierd ne 
drum. Numai așa se și explică 
de ce numărul celor ce au a-

fără finalizare 
poate spune, spre 
că organizațiile 
la mina Dilja 
in programul 

unor probleme 
Dimpotrivă, ele

nu 
lor

e- 
de 
au 
re-

impor- 
și-au

să 
al

-
de bunul mers 

să organizeze 
!itico-educative in spri- 
•esteia, să acționeze îm- 
feoomenelor negative, 

ăcat însă că cele mai 
asemenea prevederi, 

bune, rămîn doar la

bateri de Ju regulamentul de 
ordine interioară se menține 
încă ridicat, be poate oare face 
abstracție de asemenea neajun
suri ? Firește că nu. Or, cum 
poale fi calificată decit nesu- 
tisiăcătoare activitatea unei 
organizații care dă aovadă de 
superficialitate in munca, mu- 
nuestă lenuința dc- aulosatis- 
facție, se mulțumește cu uncie 
rezultate vremelnice și nu per
severează pentru finalizarea 
celor ce și ie-au propus.

Se impune de aceea o mai 
perseverentă preocupare din 
partea comitetelor de pai tid. 
in munca de control și îndru
mare a organizațiilor subordo
nate, să ajute birourile aces
tora să-și îmbunătățească sti
lul și metodele de muncă, să 
facă apel mai mult la întregul 
arsenal de forme și mijloace 
ale muncii politice, să sporeas
că influența și rolul acestora in 
combaterea vehementă a feno
menelor negative, incit să se 
obțină înlăturarea cit mai grab
nică a tot ce frinează bunul 
mers al activității. Numai pro- 
cedînd 
menea 
că ne 
sarcini 
prevăzute în programul de mă
suri elaborat recent de către 
conducerea partidului, program 
care are menirea «ă ducă la 
dicarea întregii activități, 
pas cu cerințele etapei pe c 
o străbatem în construirea 
cietăiii socialiste 
dezvoltate.

cu sporuri 
de tonaj

CU CINTECUL SI JOCUL 
ÎN MIJLOCUL NATURII

Asta-i soluția!
Dumitru Bodislav locuiește în 

orașul Vulcan. Una din odras
lele sale e la virsta cind se a- 
limentează cu biberonul și se 
plimbă in cărucior. De citeva 
săptămini a căutat Dumitru Bo- 
dislav biberoane la Vulcan, Lu
peni, Petroșani, chiar la Ani- 
naasa și Uricani dar n-a găsit. 
N-a găsit nici spițe necesare 
roților de la cărucior. Acum se 
întreabă nedumerit cum să re
zolve alimentarea fi plimbarea 
copilului. Să caute in altă parte 
aceste produse ? O fi omul pri
ceput. dar biberoane nu știe 
să facă, iar pentru cîteva spițe 
lipsa nu-i dă mina să umpere 
un cărucior nou. Cazul nu-i izo
lat. In Valea Jiului sint mii de 
copii sugari și care au nevoie 
de biberoane și se plimbă cu 
căruciorul. Soluția e deci ca 
acei <e răspund de aprovizio
narea cu produsele respective, 
s-u iacă. Altă soluție nu se re
comandă.

Așteptarea
să fie scurtă
Evident că despre a-tivitatca 

sectorului I.G.L. din Petroșani 
se pot spune multe lucruri 
bune. Se pot . pune insă și mai 
puțin bune fi chiar rele. Să 
dăm doar un exemplu. Emilia 
Romilă de pe strada Republicii 
nr. 39 avea a operișul locuinței 
spart. Print r-o cerere adresată 
sectorului I.G.L. Petroșani, in

— 23 August, 
nou un gungu- 
Ora 8.15 iar o

— 24 august, 
băiat... Medicii.

sărbătorind 
alături de 
ai muncii 

acest mare

Tolecinemateca : „liătri- 
nul și marea“. Ecraniza
re după nuvela lui E. 
Hemingway. In rolul 
p r i n c i |> a 1 Spencer 
Trancy.

astfel, adoptînd a ase- 
poziție există
vom putea achita de 
in spiritul

garanția

cerințelor

ri- 
în 

are 
so- 

multilateral

luna octombrie anul trecut, so
licita reparația. A trecut anul, 
dar cererea n-a primit un răs
puns corn ret. In luna ianuarie 
a. c. a 
in mai pe a treia, 
aflăm la 
reparații 
perată < 
care i 
s-a adresat 
ranță. Așteptăm 
I.G.L. Petroșani 
speranța. Am dori, ca dealtfel 
și Emilia Romilă. ca aștepta
rea să fie de scurtă durată.

făcut altă

miDUodp
lori am comorne cunoaște 
Dai pentru toarte mulți, 
nuntirii pjacute a clipe 

ia munte sau- 
ae auauga aceea 

i care șantierul 
ceva i uimii iar

In aceste zile, activitatea în 
cadrul stației C.F.R. Petroșani 
s-a desfășurat fără întreru|x?re. 
In noaptea de 23 spre 24, pe 
perioada turei conduse de Sa
bin Enășescu, s-a compus un 
tren destinat Lupeniului, încăr
cat cu 1 818 tone de lemne de 
mină, prefabricate, utilaje, față 
de 950 de tone cit era plani
ficat. Aceeași tură, în ziua de 
22 august, îndrumase în dife
rite direcții trenurile 22 204. 
22 504 .și 23 233 cu tonaje spo
rite cu 85, 68 și, respectiv. 28 
de tone de cărbune.

In noaptea de 21 spre 22 au
gust tura condusă de Constan
tin Juma nea îndrumase către 
Capitală trenul 22 202 cu un to
naj de 2 264 dc tone, față de 
2 000 de tone cit se prevăzuse.

Un aport substantial la îndru
marea corectă a trenurilor și 
la garantarea parcursului în 
ceea e privește siguranța cir
culației s-a făcut simțit în a- 
ceste zile din partea impiega- 
ților dc mișcare dispozitori Va
lentin Mîndruță. Iosif Lisca. 
Mihai Florescu. Iulian Geamănu 
și a șefilor de manevră Con
stantin Bușe, loan Ungur și 
Serghe Voi ca.

Nota specifică a zilelor de 
sărbătoare, destinate odihnei oa
menilor o formează adevăratul 
exod spre natură. Forța de 'a- 
tracție a peisajelor pitorești e- 
xistente în Vale » Jiului a fost 
ușor de sesizat in aceste zile. 
Duminică după-amiază și luni, 
cea mai mare parte a localni
cilor, după ce luaseră parte la 
demonstrația din Petroșani — 
ce a avut semnificația unui bi
lanț al succeselor înregistrate 
în toate domeniile de activi
tate din municipiul nostru — 
asistam la o precipitată îndrep
tare a oamenilor, cu mic cu 
mare, spre .iarbă verde”. Ast
fel că de la Cîmpu lui Neag 
și pînă la cabanele Voievodul, 
Lunca Florii, Peștera Bolii, Ru- 
su, trecînd pe la locurile de 
agrement ale fiecărei localități, 
natura primitoare Și reconfor
tantă prin liniștea-i măreață a 
fost decorul în care s-a conti
nuat sărbătoarea memorabilului

eveniment, de importanță cru
cială in istoria țării.

O contribuție substanțială la 
crearea atmosferei de bucurie 
au avut-o serbările cîmpenești 
a! căror nucleu au fost forma
țiile de artiști amatori in astfel 
de momente cu o 
preciată unanim, 
fanfară, tonică și 
s-a îngemănat cu 
gingășia cîntecului 
popular. Pe estradele amenajate 
în aer 
Isc roni, 
locurile 
peni și 
dansuri 
soliștii vocali și instrumentiști, 
ce activează pe lingă clubu
rile sindicatelor din Valea Jiu
lui și la Casa de cultură din 
Petroșani, au răsunat pînă in 
faptul scrii acordurile cîntece- 
lor și voioșiei exuberante a jo
cului.

j.cu v<-u.e 
mure » : 
orelor in 
devenise 
arag.

— Am 
să-m» aduc modesta 
buție tu amenajarea . 
de agrement de lingă 
Pionierilor,
Tomuș, elev in clasa a Xhl-a 
la liceul teoretic din Petro
șani. bint mîndru cu am par
ticipat prin muncă la cons
truirea unuj obiectiv ulit de 
așteptai dc concetățenii mei. 
In orice caz în această va
canță am învățat un lucru 
foarte important și anume : 
să privesc munca drept un 
element ce înnobilează omul, 
să stimez și să apreciez mai 
mult pe aceia care făuresc 
bunuri.

— Este o datorie de con
știință pentru noi, cei tineri, 
crescuți și educați de partid, 
de a ne manifesta și astfel, 
prin fapte dc muncă, între
gul devotament pentru pă
rintele drag care ne ocroteș
te și ne veghează împlinirea, 
a ținut să-l completeze pe 
colegul său. Traian Iordache.

ȘCOALAr

avut și cu ocazia 
cjntri- 
acfuu: 

vii sa 
ne spunea călin

porțile pri- 
ștrand petroșă- 
s-au deschis 

numeroși an ia
și plajă, 200 de 
ai scolii uzinale 
U U. M. Pelro- 
mîndri astăzi cu 
realizat : mi' 

voluntar

curind, 
mul ui 
nean 

pentru 
tori de baie 
tineri, elevi 
de pe lingă

]X)t 
au
muncă

pe șantierul ștram

. In paralel cu pre 
noastră profesională, ne 

punea in preajma inaugură- 
i- ștrandului, șeful une: bri- 
ăzi de muncă pairi >lică, 

utecistul Carol Rais, am lu
crat împreună cu colegii 
la curățirea bazinului 
amenajarea incintei. A 
o excelentă ocazie de a 
elanul nostru tineresc, 
cred că acesta numai 
muncă ]x>ate fi manifestat in 
modul cel mai semnificativ. 
Pentru noi. viitori muncitori, 
considc: că dragostea fața 
de muncă trebuie să primeze 
altor ..iubiri".

>:ngura soluție era banda du
blă de la mașina de scris 
(pe o asemenea bandă de mă
tase se pot ușor distinge 
patru amprente succesive).

Cunoscînd aceste amănun
te, firma concurentă a putut 
să-și stabilească strategia de 
acțiune. S-a dat un telefon 

.’Ca din partea ..serviciului ad
ministrativ', cerind numărul 
mașinii dc scris respective. 
Peste citeva zile, șeful ser
viciului personal primea un 
alt telefon din partea „fabri
cii de mașini de scris" care 
îl anunța că, din păcate, în 
timpul montajului au scăpat 
niște miei defecțiuni pe care 
fabrica ține neapărat să le 
înlăture. 1 se dictează o se
rie de numere dc mașini de 
scris cu rugămintea să ve
rifice dacă nu are cumva in 
folosință vreuna care să fie 
pe această listă. Șeful servi
ciului personal răspunde 
prompt că intre numerele a- 
nunțatc se află și mașina de 
scris a secretarei pei-sonale a 
directorului general. „Repre
zentantul" fabricii de mașini 
de scris iși cerc încă o dată 
scuze pentru incidentul ne
plăcut. anunțînd că au fost 
luate măsuri ca o echipă dc 
depanare să sosească in 
mai scurt timp. A doua /i 
mineața. la poarta uzinei 
sește o camionetă pe are 
înscrisă marca mașinii 
scris respective. Din camio
netă coboară un „mecanic" 
in halat alb, care dorește ca 
șeful serviciului personal să 
fie anunțat de sosirea 
gatului" pentru a 
defecțiunea 
scris.

Cloncurența a doua puter
nice firme dura

' mulți ani și orice mic 
cîșlig de teren al uneia 
rapid anihilat prinln-un salt 
spectaculos de cealaltă. De la 
lansarea produselor noi pînă 
la bugetul de „uz intern", 
de la strategia de marke
ting pînă la salariile persona
lului de 
lat ivele 
formula 
produs 
să rămînă multă 
creț intre cei doi concurcnți 
Poale că hăituiala ar fi con
tinuat încă mult timp, dacă 
una din firme nu s-ar fi ho
tărî! să treacă la o operație 
de ..clarificare", de ..limpe
zire” a pieței. înlăturîndu-și 
definitiv adversarul. Firma 
vizată reușise, însă, să afle 
la timp că, pe parcursul ur
mătoarei perioade, concuren- 
ții vor lua decizii capitale, 
așa incit s-a hotărit să 
că la acțiune.

O tinără suficient de 
gătoarc reușește fără

PREPARAȚIA CĂRBUNELUI
LUPENI

mul lor, au vrut să intre la 
bufetul Gambrinus spre a servi 
o țuică. Era la ora 20,50. De 
serviciu, Gheorghe Dragu și E- 
lena Toma.

— Așteptați afară fi o să vă 
servesc — a spus vinzătorul.

Cum in bufet mai erau vreo 
15 persoane ce iși consumau li
niștiți băutura stind la mese, 
Ioan Gh. Burlec a intrebat :

— Care.-i orarul bufetului de 
vreți să ne invitați „afară" sau 
nu aveți

— Ba 
ponsabil 
sătui de 
neață de

După noi, la o asemenea 
titudine, se pot pune vinzăto- 
rilor cel puțin trei întrebări:

1. Pe cei din bufet, pe baza 
cărui program i-au servit ?

2. Dară sint sătui de muncă 
de ce nu cedează locul altora 
ce vor să-și facă in mod con
știincios datoria ?

3. Chiar dacă programul „este 
la responsabil acasă", persona
lul bufetului 
trebuie ă-1

de cele mai 
idealuri, ce le 

nutrește tînăra noastră 
generație educată de part’d, 
cei peste 1 000 de tineri bri
gadieri de pe șantierele mun
cii patriotice din Valea Jiu
lui și-au petrecut o parte din 
vacanța mare contribuind e- 
fectiv la făurirea unor obiec
tive social-edilitare. Dăruirea 
pentru muncă vădită în tot 
ceea ce au făcut pînă acum 
tinerii prezenți pe șantiere 
concretizează înaltul lor avînt 
patriotic. Ne-am întîlnit la 
Petroșani cu elevi și studenti 
dovedind 
față de 
răsni'ndcrii. al datoriei de a 
munci a fost promovai 
succes do ei.

cerere, iar 
Acum ne 

august dar 
făcut. Dis- 

cu 
cererea, 

cu spe- 
sectorul 

confirme

•■firșilul lui 
jiu s-au 
.operativitatea' 
.rezolvat" 
redacției 

ca 
să

i lot 
de 
s-a

Pe baza cărui
program ?

Intimplarea a avut loc 
de multișor, dar faptul in 
rămine. Deputatul loan 
Burlec împreună cu încă 
locuitori din 1 •roni au coborît
din munți unde au fost la 
defrișat tufișuri. Fiind in dru-

ca 7ii 
sine
Gh.
doi

orar ?
da. dar este la res- 
acasă, iar noi sinteiu 
muncă de azi dimi- 

la ora 8 și pînă acum, 
a-

Insalubritate
Cineva imi spunea că in u- 

n le localități, cei ce răspund 
de salubritate se ocupă mai 
mult de centru, neglijind peri
feria. Au i-am dat dreptate dar 
acum îi dau. Intr-una din zile, 
m-am dus la Livezeni. Acolo, 
ce să vezi. Chiar in apropie
rea secției de semipreparate ce 
aparține de C.L.F. Petroșani, un 
morman de gunoi.

— De cind e gunoiul aici ?. —

ani intrebat 
apropiere.

— De mult și nimeni nu se 
sinchisește să-l ridice — imi 
spuse cu năduf.

Fiind vorba de 
ne adresăm, pe 
celor ce 
taie, să facă 
periferie, nu

atră- 
prea 

multe dificultăți — angajîn- 
du-se în funcția de curieră — 
să se apropie dc birourile di
rectorului general al firme; 
și să observe unele lucruri 
mărunte și. totuși, de cea mai 
mare importanță. Ea stabi
lește că toate documentele 
secrete care trebuiau să cu
prindă. implicit, hotărîri’.e cu 
privire la ..lichidarea*' firmei 
concurente erau scrise la ma
șină de secretara peisonală a 
directorului 
nereușite, hîrtia 
manuscrisele etc. 
runcate la coșul 
introduse pe loc 
șină specială de 
tie care face practic 
lizabil orice document,

ce neral.
de
nu 
de 
intr-o ma- 
tocat hîr- 

inuti- 
Ddci

„dele- 
remedia 

la mașina
MIERCURI 25 AUGl ST

Angajează de urgență 
pentru centrala termică

3 FOCHIȘTI CAZANE STABILE

9,00 Buletin ue știri; 9.30 Viața 
cărților; 10,00 Buletin de știri: 
10,05 Itinerar folcloric muzical; 
10,30. Vreau să știu: 11,00 Bu
letin de știri; 11.05 Cîntă Mimi 
Nieolova; 11.15 Consultație ju
ridică; 11,30 Pe drumul lumi
nos al țării — cîntece; 12,00 
Fantezii de estradă; 12,10 Soliști 
ai Teatrului muzical din Con
stanța; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,OU Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,27 
Cintecul e pretutindeni; 14,32 
Orchestra de muzică populara 
„Doina Moldovei' din Iași; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 — 
100 de legende românești; 15,30

Pagini vocale și orchestrale din 
muzica de es'radă; 16,15 Suita 
de cîntece și jocuri; 16,30 Mu
zică ușoară; 16,50 Publicitate 
radio;
17,30 
Iară; i 
bleta 
lodii 
populară;
21,00 Revista
Arii celebre din operete; 21,45 
Jocuri populare; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert dc seară; 
22,55 Moment poetic; 23,00 Con
cert do scară (continuare); 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

ușoară; 16,50
; 17,00 Antena tineretului; 
Concert de muzică popu- 
18,00 Orele serii; 20,00 Ta- 
de seară; 20.05 Zece ine
preferate; 20.49 Muzică 

20,55 Șiința la zi; 
șlagărelor; 21,30
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Manifestări organizate

MOSCOVA LIMA

★

al

împo-

J1OMEV1DEO

fost 
Da

căreia a 
„Valurile

de cultură românească, în ca
drul căreia artiști ai sccnelot 
varșoviene au citit lucrări din 
literatura românească.

Vongvicit, secretar ge- 
Frontului Patriotic lao- 
adresal un mesaj co-

ganizată la Delhi o gală de 
lume, in cadrul 
prezentat filmul 
nării'.

AIRES
institutului

în cinstea zilei de 23 August
Cu prilejul celei de-u 27-a a- 

niversari a elioerării României 
de sub jugul fascist, ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii socialis
te România in U.R.S.S., 'leodor 
Marinescu. a oferit o recepție 
în s. .. anele ambasadei.

Au participat K. f.
sec
K. Buioasov, vi 
Consiliului de 
U.R.S.S., președintele 
tului de Stat al 
cării a! U.R.S.S., V. 1. Konotup, 
memora al Prezidiului Sovietu
lui suprem al U.R.S.S., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele Asociației de priete
nie sovieto-române, N.N. Ro
dionov, adjunct al ministruiui 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
general ae armata, s.L. Sokolav, 
prim-lucțiitor al ministruiui a- 
părării al U.R.S.S., general de 
armata, A. A. t-pișev. șeful 
Direcției Politice superioare a 
Armatei și a flotei 
militare ale U.R.S.S., 
de partid, de stat ș: 
oameni de știință și 
reprezentanți ai M..-1 
U.R.S.S., ziariști sovietici și 
respondent ai presei străine a- 
creditați ia Moscova. Au fost 
prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice și alți reprezentanți 
ai corpului diplomatic din ca
pitala sovietică.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

La 23 August, ambasadorul 
României în U.R.S.S., Teodor 
Marinescu, a luat cuvîntul la 
posturile sovietice de Radio și 
Televiziune.

Katușev, 
al C.C. al P.C.U.S., N. 

icepreședinte al 
Miniștri

Comite- 
Planifi-

A. A.
Politice superioare 

maritime 
activiști 
obștești, 
cultură, 

LE. al 
co-

PEKIN

Cu ocazia aniversării eliberă
rii României de sub jugul fas
cist, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, 
Aurel Duma, a oferit luni sea
ra o recepție.

Au participat Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Perma
nent al 
C.C. al Partidului 
Chinez, premierul 
de Stat al R.P. Chineze, 
Sien-men, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ciu Hui-tso, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
popuiare Chineze de Eliberare, 
Go Mo-jo, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al A- 
dunării Reprezentanților Popu
lari pe întreaga Chină, Ci Pin- 
fei, ministru ad-interim al afa
cerilor externe al R.P. Chine
ze. membri ai Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari pe întreaga 
Chină, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai Comi
tetului Revoluționar Municipal 
din Pekin și ai Asociației popu
lare Chineze pentru relațiile 
culturale și de prietenie cu 
țările străine.

Au fost, de asemenea, pre
zent i. Sarin Chhak, ministrul 
afacerilor externe, și Thiounn 
Mumm, ministrul economiei și 
finanțelor în Guvernul Regal 
de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Pekin.

LONDRĂ

biroului Politic al
Comunist 

Consiliului 
Li

Ea Ambasada română din 
Londra a avut loc sărbătorirea 
celei de-a 27-a aniversări a e- 
liberării României. Ambasado
rul român, Vasile Pungan, a 
vorbit despre semnificația actu
lui de la 23 August 1944 și 
realizările poporului român, 
sub conducerea P.C.R., în cei 
27 de ani de libertate, sublini
ind în special programul de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

A fost expusă pe larg poli
tica și activitatea desfășurată 
de conducerea statului român, 
în frunte cu președintele Consi
liului de stat, Nicolae Ceaușescu, 
pentru
relații de prietenie și pace în 
lume.

promovarea unor

ANKARA

sd-însărcinatul cu afaceri 
interim, George Eftimie, a or
ganizat o galâ de filme cu pri
lejul Zilei de 23 August. A fost 
prezentat filmul „Vîrste’.e omu
lui". Au participat reprezen- 

• tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Educației 
Naționale din Turcia, membri 
ai corpului diplomatic, oameni 
de cultură.

DELHI

Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, sub 
auspiciile Asociației de priete
nie India—România, a fost or-

BUENOS
In saivaneie 

„Lucneli" am ouenos Aires, aa 
tost organizate expozițiile ro
manești ae iotograiu ; «Vesti
giile uaco-romane pe teritoriul 
României- și „imagini din Re- 
puonca Bociaustă Romania".

Postul de radio din Buenos 
Aires a transmis un interviu 
acviuat ae amoasadorul Repu- 
unv.i oue unis te nviiiama in Ar
gentina, victor florescu, despre 
semnificația Zilei de 23 Au
gust 1944 și reaiizarile obținute 
ue poporul roman in anii cjh- 
sirucției socialismului,

La sediul Ambasadei Româ
niei am Uruguay, a avut loc o 
conierință ae presa, m cadrul 
căreia amoasadorul roma:., 
vaienu Pop, a vorDit despre 
semnmcația zilei de 23 Au
gust și realizarne obținute ae 
țara nuastra in cei 2i de am 
ae ia eliberare, cu acest pri
lej au lost prezentate tiime do
cumentare romanești.

L.a Montevideo se desfășoară 
in continuare Zilele filmului 
romanesc, maniiestare cultu
rală care se bucură de succese, 

consacrat o 
Republicii 

cadrul 
țării noas- 
împortanța 
in istoria

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Varșovia. 
Marin Mihai, a oferit cu pri
lejul Zilei de 23 August o re
cepție în saloanele ambasadei. 
Au participat Șt. Olszowski, 
membru a! Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central 
al P.M.U.P., J. Groszkowski, 
președintele Frontului Unității 
Poporului, președintele Acade
miei poloneze de Științe, J. 
Mitrega, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. H. Skib- 
niewska, vicemareșal al Sei
mului, H. Szafranski, membru 
al Consiliului de Stat și alte 
persoane oficiale.

Cu prilejul Zilei de 23 Au
gust, sărbătoarea națională a 
poporului român, ambasadorul 
Marin Mihai, a vorbit la postul 
de televiziune din Varșovia.

SYDNEY

Sub auspiciile Fundației cul
turale peruano-române și Insti
tutului național de cultură din 
Lima u avut loc o adunare 
lesuvă dedicată Zilei naționale 
a României. Despre însemnă
tatea acestui eveniment au vor
bit directorul institutului na
țional de cultură, Miguel O- 
vieao, pre.?eainieie fundației 
culturale peruano-romăne, pre
cum și amoasadorul României 
la Lima, Mircea Nicolaescu. Cu 
acest prilej a fost prezentată o 
gală de filme documentare ro
mânești și s-a inaugural o ex
poziție de gravură romanească.

Presa peruană a publicat am
ple articole despre țara noastră, 
subliniind importanța istorică a 
eliberării României și a insu
recției naționale antifasciste ar
mate. Un spațiu larg a fost a- 
cordat realizărilor obținute de 
poporul român, perspectivelor 
dezvoltării economice șj sociale 
a României, precum și politicii 
sale externe de promovare a 
relațiilor cu toate țările lumii, 
de pace și cooperare.

CONAKRY 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Conakry, citat 
de agenția France Presse, a 
anunțat că armata, serviciile de 
securitate și organizațiile poli
tice din Guineea au fost puse 
în stare de alertă pentru a fi 
gata să respingă o eventuală 
nouă invazie a mercenarilor în 
țară. In comunicatul înaltului 
comandament prin care s-a a-

doptat această măsură 
rată că trupe de mercenari 
fost masate în regiunea de gra
niță în Guineea Bissau, teri
toriu aflat sub ocupația colo
nialiștilor portughezi, cu scopul 
vădit de a se deda la o noua 
invazie, fapt confirmat și de 
interceptarea unui schimb de 
mesaje radio între unitățile 
mercenarilor.

Radio îxacional a 
emisiune specială 
Socialiste România, în 
căreia ambasadorul 
tre a vorbit despre 
Zilei de 23 August 
poporului român.

SOFIA

Au-Cu prilejul zilei de 23
’ Republicii 

România la Sofia, 
oferit un

gust, ambasadorul 
Socialiste 
Nicolae Blejan, a 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat Gheorghi Tral- 
kov, președintele Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Venelin Koțev, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic, secretar al C. C. al P.C.B., 
Mincio Mincev, secretar al 
Consiliului de Stat, Konstantin 
Telalov, membru al C.C. al 
P.C.B., șeful Secției externe aJ 
C.C. al P.C.B., alte persoane 
oficiale, oameni, de știință, cul
tură și artă, șefi ai misiunilor 
diplomatice.

Luni seara, Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la So- 

a vorbit la posturile de 
și televiziune bulgare.

Cu prilejul celei de-a 27-a 
anivcisc.i a elioerării Româ
niei, consulul general român 
in Australia, R. 1. Budura, a 
oferit o recepție la Sydney. Au 
participat 'membri ai guvernu
lui și personalități ale vieții 
politice australiene, printre ca
re T. M. Hewitt, ministrul 
muncii și ai industriei, repre- 
zentind premierul și guvernul 
statului New south Wales, se
natorul L. Murphy, p. Cole
man, deputat in Adunarea le
gislativa a statului New Youth 
Wales. A luat pane, ae aseme
nea, Laurie Arons, secretar na
țional al Partidului Comunist 
din Australia.

ULAN BATOR

înAmbasadorul României 
Republica Populară Mongolă, 
loan Sandu, a organizat o con
ferință de presă în care a re
levat semnificația actuiui de 
la 23 August în istoria popo
rului nostru, precum și succese
le obținute de România în pe
rioada care s-a scurs de la și- 
liberare.

Fumi 
neral al 
țian, a .................
președinților Conferinței de la 
Geneva asupra Laosului, denun- 
țir.d intensificarea acțiunilor a- 
gresive americane în Laos și 
cerînd încetarea imediată a a- 
cestora, relatează agenția Khao- 
san Pathet Lao.

Mesajul relevă că, după eșe
cul operațiunii „Lam Son-719-1, 
a continuat dislocarea trupelor 
tailandeze în Laos care. împre
ună cu unități ale forțelor reac
ționare laoțiene și sprijinite de 
aviația americană, au lansat o 
serie de acțiuni agresive, în
deosebi în regiunea sudică a

Laosului, afectând viața 
nurile populației civile.

Mesajul cere încetarea 
tă a oricărei intervenții 
triva Laosului, suspendarea 
bombardamentelor americane a- 
supra teritoriului laoțian, pre- 

■ cum și retragerea tuturor tru
pelor tailandeze din Laos, in
troduse în mod ilegal. Se cere, 
de asemenea, respectarea rigu
roasă a prevederilor acordurilor 
de la Geneva din 1962 asupra 
Laosului, lăsînd laoțienii să-și 
rezolve singuri propriile proble
me. pe baza noilor propuneri 
de pace prezentate de către 
Frontul Patriotic laoțian la 22 
iunie 1971.

U.R.S.S. Pentru ridica, 
montarea stilpilor de 
pentru linia electrică de înal
tă tensiune aflată în construc
ție în regiunea Tiumeni, so 
folosesc elicopterele.

PRAG A

la

C ARACI

Cu ocazia Zilei de 23 August, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Romania în Pakistan, M. 
Magheru, a oierii o ierepție, 
la care au participat numeroa
se personalități aie vieții poli 
tice și culturale pakistaneze.

in 
o-

(Agerpres)

In foto : Ridicarea și mon
tarea unui stilp de oțel cu a- 
jutorul elicopterului.

Bazele inamice — tinta atacurilor 
forțelor patriotice sud-vietnameze

BELGRAD

prilejul zilei de 23 Au- 
ambasadorul României Ia

Cu 
gust,
Belgrad, Vasile Șandru, a ofe
rit o recepție. Au luat parte 
Niaz Dizdarevici, președintele 
în funcțiune al Biroului Exe
cutiv ai Prezidiului U.C.I., 
Marko Nikezici, președintele 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din R.S. Serbia, Milenko Bo
tanici, președintele Consiliului 
Executiv al R. S. Serbia, alte 
personalități politice marcante, 
oameni de artă și cultură

BRUXELLES

etc.

So-Ambasadorul Republicii 
cialiste România la Bruxelles, 
Alexandru Lăzăreanu, a ofer.: 
o recepție la care an partici
pat Paul Struye, președintele 
Senatului belgian, F. Delmotte, 
ministrul economiei regionale, 
L. E. Troclet, ministru de stat, 
Marc Drumaux și Jean Terfve, 
președintele și respectiv vice
președintele Partidului Comu
nist din Belgia, E. Leburton, 
președinte al Partidului Socia
list belgian, alte personalități 
precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice.

PARIS

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, Con
stantin Flitan, a oferit o recep
ție cu prilejul aniversării a 27 
de ani de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist. 
La recepție au participat nu
meroase personalități aie vie
ții politice, diplomatice și cul
turale din capitala Franței.

RANGOON
In cadrul manifestărilor con

sacrate celei de-a 27-a aniver
sări a eliberării României, 
radiofuziunea birmanâ a trans
mis un program de muzică 
populară și clasică românească.

VARȘOVIA

Cu ocazia Zilei de 23 August, 
colonelul Nicolae Mandache, a- 
tașat militar, aero și naval ro
mân la Varșovia, a făcut o 
vizită la o unitate militară po
loneză din garnizoana Sanok, 
unde a vorbit despre succese
le obținute de poporul român 
sub conducerea P.C.R. In con
tinuare, au fost prezentate 
cîteva filme românești de 
scurt-metraj.

In’ parcul Bielany din Varșo
via a fost organizată o seară

Declarația 
Ministerului 
de Externe 

al R.D. Vietnam

Ambasadorul României 
Maroc a oferit la Rabat, cu 
cazia celei de-a 27-a aniversari 
a eliberării României, un coc
teil la care au participat Ab- 
delatif Filali, ministrul aface
rilor externe al Marocului, 
Mohamed Bernoussi, ministrul 
lucrărilor publice, prințul Has
san Ben Mehdi, guvernatorul 
Băncii Marocului, precum și 
alte persoane oficiale maroca
ne.

HELSINKI

Ambasadorul României 
Praga, Teodor Haș, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 
27-a aniversări a eliberării țării 
noastre de sub jugul fascist. 
Au luat parte Josef Kempny, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, 
Gregor, vicepreședinte al 
vernului Federal al R. S. 
hoslovaee, președintele 
misiei Mixte de colaborare ce- 
hoslovaco—române, Andrej
Barcak, ministrul comerțului 
exterior, reprezentanți ai or
ganelor -Și organizațiilor centra
le de stat și obștești, ai organe
lor locale de partid și de stat 
din localitățile în caie se află 
monumente și cimitire ale os
tașilor români căzuți în lupta 
pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
oameni de artă, știință și cultu
ră, generali și ofițeri superiori 
ai armatei cehoslovace, ziariști.

Cu prilejul zilei naționale a 
României, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Praga, Teodor Haș, a vorbit la 
posturile de radio și teJe-'iziune 
cehoslovace. De asemenea, con
sulul general al României la 
Bratislava, Carol Cozma, a vor
bit la posturile de radio slo
vace.

STOCKHOLM

.Jan 
Gu- 
Ce- 
Co-

SAIGON 24 (Agerpres). — 
Delta fluviului Mekong și re
giunea Platourilor înalte au 
constituit zonele care au con
centrat, în ultimele 24 de ore, 
acțiunile ofensive lansate de 
patrioții sud-vietnamezi împo
triva unităților americano-saigo- 
neze, precum și a unor obiec
tive militare inamice. Lupte 
puternice, relatează, în acest 
sens, corespondenții agențiilor

dc presă, au avut loc în apro
piere de localitatea Cay Lay, 
precum și lîngă Kontum.

Alte ciocniri au mai fost 
semnalate în zona taberei mi
litare saigoneze „Alfa-211, ata
cată de patrioți cu obuze și 
mortiere. precum și a taberei 
„Charlie-1-1. asupra căreia for
țele patriotice au lansat rachete 
în cursul nopții de luni spre 
marți. A fost atacată, de a-

semenea, baza „Alfa-4", în a- 
propierea căreia a fost surprin
să înlr-o ambuscadă o unitate 
de militari saigonezi, care. în 
urma luptelor a înregistrat pier
deri serioase.

Tot în cursul nopții, baza a- 
mericană de la Thu Loi, situată 
la 50 de kilometri de Saigon, 
a constituit un alt obiectiv al 
forțelor patriotice sud-vietna
meze.

HANOI 23 (Agerpres). — Un 
reprezentant al Ministerului de 
Externe al R. D. Vietnam a dai 
publicității o declarație, în care 
se arată că, in intervalul 16—1!! 
august, avioane militare ale 
S.U.A. au bombardat diferite 
regiuni din provincia Quang 
Binh, iar în zilele de 18. 19 și 
20 august avioane strategice de 
tip „B-52" au atacat localitatea 
Hyong Lap. In aceleași zile, ar
tileria navală americană de pe 
navele flotei a 7-a a bombardat 
o serie de localități situate ia 
nord de paralela 17. Ca ur
mare a acestor acțiuni, au fost 
înregistrate victime omenești și 
au fost provocate daune însem
nate populației. Ministerul de 
Externe al R. D. Vietnam con
damnă aspru noile acțiuni a- 
gresive ale S.U.A. și cere în
cetarea tuturor atentatelor la 
suveranitatea și securitatea R.D. 
Vietnam.

o- 
cei

Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării țării 
noastre de sub jugul fascist, 
ambasadorul României la Hel
sinki, Mircea Bălăneseu, 
ferit o recepție. Printre
prezenți s-au aflat Veikku 
Helle, locțiitor al președintelui 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul muncii, Olavi Mattîia, 
ministrul comerțului exterior 
și ministru de externe ad-in
terim, Mikko Laaksonen, mi
nistrul justiției, Valto Kakela, 
ministrul finanțelor, Meeri Ka- 
lavainen, ministrul educației, 
Olavi Saalonen, ministrul in
dustriei, și alte persoane ofici
ale.

Au participat, 
Erkki Salomaa, 
al Partidului Comunist Finlan
dez, Arvo AAlto, secretar ge
neral al P.C.F., Olavi Hanr.i- 
nen și Viile Pess’, membri ui 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., Kalevî Scrsa, secretar 
general al Partidului social-de
mocrat și președinte al Comi
siei de politică externă a Parla
mentului, Ele Alenius, preșe
dintele Uniunii Democrate a 
Poporului finlandez, precum și 
alte numeroase personalități 
din viața politică, economică >: 
cultural-științifică.

Cu prilejul aniversării a 27 
de ani de la eliberarea țării, 
Eduard Mezincescu, ambasado
rul României la Stockholm, a 
oferit o recepție în saloanele 
ambasadei. Au participat func
ționari superiori din M.A.E. al 
Suediei, șefi ai misiunilor di
plomatice, conducători ai unor 
partide politice, oameni de a- 
faceri, reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice, ziariști.

BUDAPESTA
ue asemenea, 
vicepreședinte

BERNA

La recepția oferită de loan 
Colo’, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Buda
pesta, cu ocazia aniversării e- 
liberării României, au luat 
parte Nemes Dezso, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Malyas Timar, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, Jozsef Bondar, 
ministrul construcțiilor și ur
banisticii, dr. Zoltan Szabo, 

ministrul sănătății, dr. Miklos 
Beresztoczy, vicepreședinte al 
Adunării de stat, numeroase 
alte oficialități ungare, precum 
și membri ai corpului diplo
matic.

Represiuni Mascarada electorală

de la Saigon

Ambasadorii U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei și Fran
ței au convenit asupra 
proiectului de acord în 

problema Berlinului 
occidental

Cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, am
basadorul român în Elveția, 
Ion Georgescu, a oferit o re- 
repție. Au participat numeroa
se personalități printre care 
ambasadorul Ernesto Tha'.mann, 
secretar generaâ al Departa
mentului politic federal, (Mi
nisterul de Externe), Dr. Ar
min Riesen, secretar general al 
Departamentului de justiție și 
poliție, prof. W, Hoffer, pre
ședintele grupului interparla
mentar elvețian, dr. Herman 
Vaner, directorul Oficiuiui cen
tral al apărării, alți generali 
și ofițeri superiori, directori 
generali și directori din depar
tamentele federale politic, eco
nomic de interne, deputați etc.

Au participat, de asemenea, 
Roger Dafflon, secretarul orga
nizatoric al C.C. al Partidului 
Elvețian al Muncii, 
Blaser, membru al
Politic, Edgar Woog, președin
tele Comisiei centrale de Con
trol a Partidului.

BERLIN

Cu ocazia celei de-a 27<-a 
aniversări a eliberării Româ
niei, ambasadorul Repub.icii 
Socialiste România în Republi
ca Democrată Germană, Nico
lae Ghenea, a oferit un cor teii 
în sala Congreselor din Berlin.

Au participat Erich Mucr.cn- 
berger, membru al BirouLui 
Politic al C.C. al P.S.L .G., 
Heinrich Homann, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Wolfgang Rauchfuss, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Wolfgang Junker, minis
trul construcțiilor, Georg Stibi, 
adjunct al ministruiui afaceri
lor externe, general-locotenent 
Walter Allenstein, adjunct al 
ministrului apărării, și alte 
personalități, reprezentanți ai 
corpului diplomatic și atașați 
militari acreditați in R.D.G.

Frederic
Bhxmlui

★ t
Ambasadorul român Nicolae 

Ghenea a vorbit la postul de 
Televiziune al R.D.G.

LA PAZ 24 (Agerpres). — 
Noul regim militar din Bolivia 
a trecut la represiuni împotriva 
forțelor de stânga. La puțin timp 
după instalarea colonelului Hu
go Banzer în calitate de șef al 
statului a fost decretată legea 
marțială, și suspendate toate 
garanțiile constituționale. Auto
ritățile militare au dispus ares
tarea liderilor sindicali și ai 
conducătorilor studenților, in 
timp ce grupuri înarmate apar- 
ținind Falangelor Socialiste Bo- 
liviene (F.S.B.) și Mișcării Na
ționaliste Revoluționare (M.N.R.)
— grupări de extrema dreaptă
— au irecul la devastarea se
diilor organizațiilor politice de 
stingă, mire care și sediul Parti
dului Comunist Bolivian. Ulte
rior, trupeie colonelului Banzer, 
au bombardat cu cruzime clă
direa universității „ban An
dreas-- din La î'az, uncie aproa
pe 1 200 de studenți se barica
daseră, opimmdu-se forțelor ar
mate rebu-it- care l-au înlăturat 
pe preșeamre.c Juan Jose To
rres. burse onciaie au anunțat 
ca, cu acest prilej, 8 studenți au 
fost uciși, 2U grav răniți, iar 
lzo arestați.

Bomoaruamente de amploare 
au fost declanșate Și asupra co
linei LaiKuKoca, unde se retră- 
seseră grupuri de muncitori 
pentru a apăra cu arma in 
nună regimui președintelui To
rres.

’Potrivit unui comunicat difu
zat de oficialități, in evenimen
tele ain ultime.e zile, 122 de 
persoane au lost ucise, iar a- 
proape 1 000 rănite. Agențiile 
internaționale de presă apreci
ază insa că numărul victimelor 
este mult mai mare. Pină in 
prezent, nu se cunoaște numă
rul morților și răniților din 
marile centre miniere ale țării, 
unde muncitorii au trecui la 
lupta armată.

Pe de altă parte, la La Paz 
s-a aflat că stingă boliviană a 
hotărît să nu depună armele și 
să declanșeze o luptă de rezis
tență împotriva noului regim. 
Potrivit unor surse, în țară a 
fost constituit un comandament 
a! rezistenței, alcătuit din con
ducători ai organizațiilor oame
nilor muncii și studenți, precum 
și din. subofițeri și soldați. A- 
genția France Presse informea
ză că în jurul capitalei domneș
te un calm relativ, dar că o 
parte din militarii fideli gene
ralului Torres s-au retras in 
munți, unde continuă lupta. |

SAIGON 24 (Agerpres). — 
Mascarada electorală de la Sai
gon continuă. „Vicepreședintele* 
administrației saigoneze, Nguyen 
Cao Ky, a- anunțat că se re
trage de pe lista candidaților 
la scaunul prezidențial, lăsîn- 
du-1 numai pe actualul „pre
ședinte1*, Thieu, drept singurul 
candidat la „alegeri11. Anun- 
țîndu-și această decizie. Ky l-a 
acuzat pe Thieu de „manevre 
frauduloase1-. Subliniind că 
„Thieu încearcă să falsifice a- 
legerile11, care sînt o „afacere 
contrafăcută-1, el i-a cerut lui 
Thieu sâ demisioneze transfe- 
rînd atribuțiile sale membrilor 
„senatului", care ar urma .sâ

organizeze alegeri într-un ter
men dc trei luni.

Agențiile de presă precizează 
că Nguyen Cao Ky și-a anun
țat această hotărîre după o în
tîlnire cu ambasadorul ameri
can la Saigon, Ellsworth Bun
ker. Agenția France Presse men
ționează că decizia lui Ky mar
chează eșecul total al încer
cărilor ambasadorului S.U.A. de 
a traduce în fapt dorința Wa
shingtonului de a exista mai 
mulți candidați la postul de 
„președinte14 al regimului de la 
Saigon, pentru a salva cît de 
cît aparențele de „democrație" 
în organizarea acestei masca
rade.

BERLINUL OCCIDENTAL 23 
(Agerpres). — In Berlinul occi
dental a avut loc cea de-a 33-a 
întîlnire a ambasadorilor celor 
patru puteri — U.R.S.S., S.U.A., 
Anglia și Franța. După cum se 
arată în comunicatul difuzat la 
încheierea întîlnirii, ambasado
rii au convenit asupra între
gului text al unui proiect de 
acord în problemele Berlinului 
occidental, care 
tat 
lor.

va fi prezen-
spre ex «minare guvernelor

„Trenuri
maritime

Continuarea convorbirilor
sovieto-americone 

de la Helsinki
HELSINKI 24

Marți a avut loc la Ambasada 
S.U.A. din Helsinki cea de-a 
14-a ședință de lucru din ca- 

.salei runde a convor- 
sov ieto-a mericane

pra limitării cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.). Următoarea 
ședință va avea loc vinerea 
viitoare, la Ambasada U.R.S.S. 
din capitala finlandeză.

TOKIO 23 (Agerpres). — Spe
cialiști ai Institutului industrial 
al Universității din Tokio au 
trecut la realizarea prototipu
lui unor „trenuri" maritime, 
care ar urma să reducă cu mult 
prețul de cost 
lor navale. Un 
s-ar compune, 
tului, dintr-un 
ternic care ar 
conteinere ermetice ci 
de încărcătura fiecare.

Această metodă permite, prin
tre altele, și reducerea consi
derabilă a timpului destinat în
cărcării și descărcării navelor 
obișnuite, deoarece conteinerele 
pline ar putea fi lăsate în di
ferite porturi, fiind atașate in 
locul lor altele In caz de fur
tună, conteinerele ar putea fi 
scufundate pină la o anumită 
ad; i ime pentru a fi ferite de 
ruliu și tangaj.

al transporturi- 
astfel de „tren" 
potrivit proiec- 
remorcher pu- 
trage după el 

■u 200 tone

ședințele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, Pal Lo- 
sonezi. și președintele Finlan
dei, Urho Kekkonen. După cum 
transmite agenția MTI, sînt e- 
xaminate probleme internațio
nale de interes reciproc și as
pecte ale relațiilor bilaterale.

NEW YORK. Numărul șome
rilor înregistrați în luna iulie 
în statul New York a fost, con
form datelor Ministerului Mun
cii al S.U.A., de peste 500 000, 
roprezentînd ce] mai înalt ni
vel a! șomajului atins aici din 
1962.

TOKIO. In insulele Hokkaido 
au început manevre ale forțe
lor militare japoneze. După cum 
relevă agenția Kyodo, aceste 
manevre sînt cele mai maxi din 
cîte a întreprins armata japo
neză după cel de-al doilea răz
boi mondial.

PRETORIA. Inundațiile catas
trofale. care au devastat regiu
nea Port Elisabeth, din Repu
blica Sud-Africană, au provocat 
moartea a 83 de persoane, alte 
cîteva sute fiind dale dispă
rute. Au pierit, de asemenea, 
cîteva mii de vite, au fost dis
truse sute de locuințe și nume
roase poduri.

BRUXELLES. La Bruxelles a 
fost dat publicității un comu
nicat al Direcției naționale a 
muncii din Belgia în care se 
arată că. la sfîrșitul lunii iulie 
a. c., număru] șomerilor totali 
din țară a ajuns la 66 500.

HELSINKI. La Helsinki au 
început convorbirile între pre-

ATENA. In ultimul deceniu, 
numărul gospodăriilor țărănești 
din Austria s-a redus cu circa 
30 000. După cum relevă presa 
vienezâ, procesul de pauperi
zare care macină gospodăriile 
rurale afectează în primul rînd 
micile proprietăți, care nu pot 
rezista concurenței.

SOFIA. La Sofia s-a deschis, 
în cadrul tradiționalelor schim
buri dc mărfuri dintre maga
zinele universale „Victoria" din 
București și „Țujn“ din Sofia 
o expoziție cu vînzare de pro
duse românești.

OTTAWA% In iulie 1971. nu
mărul șomerilor din Canada a- 
junsese^la 514 000 persoane, 
cifră care, conform datelor Bi
roului canadian de statistică, re
prezintă circa 6,3 
forța de muncă a

la sută din 
tării.

Cu ocaziaWELLINGTON.
deschiderii oficiale, pentru pu
blic, a Tîrgului internațional 
„Wellington-197111, la care parti
cipă și țara noastră, pavilionul 
României a fost vizitat de că
tre sir Arthur Porritt. guver
natorul general a] Noii Zeelan- 
de, de alte personalități neo
zeelandeze, precum și de re
prezentanți ai misiunilor diplo
matice acreditate la Welling
ton.

Produsele românești s-au bu
curat de o largă apreciere pen
tru calitatea și varietatea lor.
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