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0 HOTÂRÎRE UNANIMA:

CINCINALUL înainte de termen I

în faja vorbei
Faptă așezată

Preocupări majore la UoU»M.P.

GENERALIZAREA SCHIMBULUI II 
Șl EXTINDEREA SCHIMBULUI IU

La început de lună, în adunarea generală a comuniștilor 
sectorului IV al minei Aninoasa, brigăzile de mineri s-au 
angajat fiecare să realizeze în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului, peste sarcinile de plan ce le revin, tone 
de cărbune și metri liniari de avansare Ia frontale, în abata
je cameră și lucrări miniere de pregătiri. Frontaliștii din 
brigada condusă de DUMITRU FULGA au hotărît să extragă 
300 tone în plus față de planul brigăzii ceea ce înseam
nă o avansare de două cicluri peste avansarea lunară pre
liminată. Asemenea lor, ortacii șefului de brigadă VASILE 
ARDELEANU care pregătesc un abataj frontal în stratul 3 
vor grăbi intrarea în exploatare a acestei no[ capacități ‘e 
producție prin executarea peste plan în această lună a 1? 
de galerie.

Ceea ce au promis devine faptă. Astfel în prima necadă 
ortacii șefului de brigadă Dumitru Fulga au produs 126 
tone din angajament, în timp ce minerii conduși de Vasile 
Ardeleanu au înaintat deja cu 4.5 ml mai „repede" decît era 
prevăzut în plan.

Dăruirea de sine a muncitorilor mineri de la abatajul ca
meră condus de CONSTANTIN LĂBUȘCÂ Ie-a permis ca 
după zece zile de lucru să poată raporta că au extras cu 
362 tone peste sarcina de cărbune planificată, depășindu-și 
deja angajamentul de 200 tone al acestei luni. Formațiile dc 
muncitori ale celor patru schimburi, conduse de VIRGIL 
VASILIU, DUMITRU CRISTIAN, NICOLAE IANCU și A- 
UREL FILIP au crescut randamentul realizat față de cel 
stabilit prin foaia de acord cu 1 700 kg/post.
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Aderînd principiilor de mun
că, metodelor de folosire maxi
mă a fondului de timp și a ca
pacităților de producție reco
mandate prin diferite documen
te de partid și de stat, colecti
vul de conducere. muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Uzinei 
de utilaj minier Petroșani, au 
avut în ultimul timp în centrul 
atenției problema intensificării 
acțiunii de generalizare a schim
bului II, introducerea și extin
derea schimbului III.

Acțiune complexă, de maxi
mă importanță și cu implicații 
favorabile multiple pentru bu
nul mers al uzinei, generaliza
rea schimbului II și> extinderea 
schimbului III au constituit obi
ectul unor ample dezbateri 1 în 
cadrul 
muncii 
ceputul 
măsuri
cest sens a vizat toate măsurile 
care se impuneau în prima eta
pă a acțiunii.

Pentru creșterea coeficientu
lui de schimb s-a impus, ca o 
primă măsură, formarea unui 
număr de circa 190 muncitori 
calificați pentru meseriile prin

comitetului oamenilor 
din uzină, încă dc la în- 
aeestui an. Planul de 

întocmit și adoptat în a-

cipale : strungari, frezori, lăcă
tuși, sudori și electricieni.

De la data de 10 mai 1972 au 
fost predați colectivelor de pro
ducție ale secțiilor 102 munci
tori calificați (62 strungari, 15 
sudori și 25 electricieni), urmînd 
ca pînă la data de 1 august a.c. 
să fie încadrați încă 75 absol
venți (32 frezori, 26 lăcătuși 
construcții și 17 sudori).

Intr-o a treia etapă care va 
deveni actuală în cursul trimes
trului IV 1972, un nou lot de 
cca. 160 muncitori vor fi școla
rizați și vor completa numărul 
cadrelor necesare producției 
uzinei, începînd chiar din pri
mele zile ale anului 1973. In a- 
celași timp, pentru ca noile ele
mente să aibe un cadru de dez
voltare corespunzător, s-a insti
tuit măsura — care s-a și pus 
în aplicare — ca întreg corpul 
tehnico-ingineresc să asigure, 
în baza unui grafic dinainte 
stabilit, asistența tehnică în 
schimburile II și III.

Pentru mai buna folosire a 
cadrelor, conducerea U.U.M.P., 
prin serviciile de resort, a redis
tribuit muncitorii calificați ca
re au lucrat în alte meserii de
cît calificarea de bază. In acest

schimb 
plasare 
schim-

existau

PE PODIUMUL ÎNTRECERII SOCIALISTE
BRIGĂZILE CU CELE MAI MARI VITEZE DE AVANSARE

și Harold Wilson
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întâlnit și 
a avut convorbiri luni, 12 iu
nie, la Mangalia Nord, cu Ha
rold Wilson, liderul Partidului 
■Laburist din Marea Britanie, 
aflat în vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirilor a avut 
loc un larg schimb de opinii 
cu privire la situația politică 
actuală din Europa și din lume, 
la stadiul relațiilor dintre cele 
două țări și partide.

Apreciindu-se în mod pozitiv 
evoluția actuală a raporturilor 
româno-britanice, s-a exprimat 
hotărîrea ambelor părți de a 
acționa pentru intensificarea co
laborării în domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, pe 
toate planurile, între România și 
Marea Britanie, pornind de la 
convingerea că aceasta slujește 
intereselor popoarelor ambelor 
țări, cauzei înțelegerii, coope
rării și păcii în Europa, în în
treaga lume.

Referindu-se la situația actuală 
de pe continentul european, s-a 
evidențiat că făurirea unui sis-

tem durabil și eficient de secu
ritate implică organizarea pe 
baze noi a raporturilor intereu- 
ropene, care să permită dezvol
tarea liberă, în deplină egali
tate a tuturor popoarelor și sta
telor, intensificarea cooperării e- 
conomice, tehnico-științifice și 
culturale, depășirea divizării Eu
ropei în blocuri militare opuse, 
renunțarea la forță sau amenin
țarea cu forța în soluționarea 
problemelor litigioase. Ambele 
părți au subliniat necesitatea 
trecerii la pregătirea efectivă, 
multilaterală și desfășurarea în 
cel mai scurt timp a Conferin
ței general-europene consacrate 
securității și cooperării, cu par
ticiparea. în condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor in
teresate. In acest cadru, repre
zentanții celor două partide au 
relevat că, în actualele condiții 
internaționale, un rol deosebit 
de însemnat îl joacă asigurarea 
unor relații normale între toate 
statele, independent de regimul 
lor social, în spiritul coexisten
ței pașnice, raporturi care să 
Se întemeieze pe respectul de-

plin al egalității, al independen
ței și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc.

In timpul convorbirilor, s-a a- 
preciat că un element determi
nant pentru însănătoșirea clima
tului politic internațional îl 
constituie stingerea tuturor fo
carelor de război și de încorda
re în diferite regiuni ale glo
bului, soluționarea prin contacte 
și negocieri a tuturor diferende
lor, dezvoltarea dialogului inter
național prin schimburi deschi
se și libere de vederi între fac
torii de răspundere.

Convorbirile au contribuit la 
aprofundarea cunoașterii și în
țelegerii reciproce, la găsirea de 
noi căi pentru extinderea în 
continuare, a raporturilor dintre 
cele două partide. în interesul 
celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale. j •
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Mesajul președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
adresat celei de-a IX-a Conferințe la nivel înalt 

a statelor membre ale Organizației Unității Africane

TQvarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușesctt au o- 
ferit un dejun în clnoarea lide
rului Partidului Laburist din 
Marea Britanie, Harold Wilson, 
și a soției sale.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș și Manea ■ Mănescu cu 
soția.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie.

CONSISTENTA Șl VARIETATEA 
MENIURILOR - o cerință perma
nentă în fața cantinelor miniere

RAID-ANCHETA

mod au fost recuperați 52 mun
citori.

In paralel cu aceste măsuri 
care au contribuit și vor con
tribui în continuare la crește
rea numărului de muncitori ca
lificați, la U.U.M.P. a fost o preo
cupare susținută pentru crește
rea coeficientului de 
printr-o mai judicioasă 
a cadrelor pe cele trei 
buri.
'Dacă pînă nu demult

secții, în special cele auxiliare, 
unde numai în mod accidental, 
în situații de solicitări speciale, 
se lucra și în alte schimburi de
cît schimbul I, în prezent secții 
ca sculărie, atelierul de repara
ții electrice și atelierul de me
trologie au introdus, cu titlul 
de permanență, lucrul în schim
bul II. In acest mod capacitățile 
de producție se folosesc mai ra
țional, a crescut indicele de uti- . 
lizare a fondului de timp, a ma
șinilor unelte, spațiile de lucru 
sînt mai bine folosite.

Desigur că acțiunea de ge
neralizare a schimbului II și de 
extindere a schimbului III nu 
va putea fi dusă la bun sfârșit 
fără satisfacerea unor condiții 
strict necesare. Este vorba în 
primul rînd de măsuri privind 
asigurarea tehnico-materială, de 
dotații suplimentare cu mașini 
unelte în puncte de lucru actu
almente strangulate (mașini de 
alezat, mașini de frezat, strun
guri paralele), de satisfacerea 
integrală a prevederilor uzinei 
privind aprovizionarea .cu scule, 
verificatoare, aparate de măsu
ră și control și altele.
(Toate acestea au fost prinse

J Ing. Aurel DULA
«șeful serviciului producție
' U.U.M.P.

Â *
'(Continuare în pag. a 3-a)

• Atenție deosebită aprovizionării cu produse de calitate
• Cînd gospodăria anexă își spune cuvîntul alături de priceperea perso

nalului de la bucătărie
® Meniurile sînt gustoase, dar calitatea pîinii e necorespunzătoare;
• îmbunătățirea activității cantinelor muncitorești reclamă valorificarea 

propunerilor abonaților
® Permanența controlului din partea serviciului de resort al C.C.P., ce

rință indispensabilă pentru eliminarea neajunsurilor.

...îmbunătățirea calității 
meniurilor în atenția 

personalului 
de la bucătării

Bogatele și frumoasele meleaguri ale Văii Jiului, cu im
petuoasa dezvoltare economică și social-culturală a munici
piului, atrag tot mai mulți tineri care vin în localitățile noas
tre cu dorința de a-și făuri un viitor, calificîndu-se într-o 
meserie. Unitățile economice beneficiare, interesate în asigu 
rarea forței de muncă, depun eforturi financiare și organiza
torice pentru crearea unor condiții de viață și de muncă din 
ce în ce mai bune în scopul stabilirii noilor angajați în Valea 
Jiului, iar în acest context se preocupă cu grijă sporită de 
continua îmbunătățire a condițiilor de cazare și masă.

Pentru a vedea în ce măsură s-a îmbunătățit activitatea 
cantinelor muncitorești din Valea Jiului, recent am între
prins un raid-anchetă la cîteva din aceste unități.

Iată unele din constatările

La cantina minei Vulcan toc
mai se pregătea prînzul. Admi
nistratorul cantinei, Andrei Ros- 
za, ne prezintă meniul alcătuit 
din : ciorbă țărănească, friptu
ră cu macaroane, salată și go
goși. Sala de mese este curată 
și bine îngrijită. In bucătărie o 
întîlnim pe Sofia Nagy, bucătă
reasă șefă, verificînd minuțios 
respectarea rețetarului. Pentru 
fiecare meniu pregătit se asigu
ră minimum 4 500 calorii. Zilnic
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făcute :

fn centrul preocupărilor 
serviciului administrativ

O interesantă acțiuneDuiieseu
sanitară

Constantin A.

Nicoiaescu

(Continuare în pa?, a 3-a)

să meargă ! ...Vor- 
n-a fost niciodată

dr. Teodor PONOVA 
medic pediatru

La sediul Centralei cărbune
lui Petroșani, tovarășul IOAN 
POPA, administratorul grupu
lui de cantine, ne prezintă si
tuația generală pe municipiu i

întrerup, ușa se

/HiDai

Aurelia, Dan Marcel, Istudor

Vă prezentăm azi: VULCANUL

B

■

Săptămâna ilustrată

■
S3

Constantin Nicolaescu, un fost artificier, as
tăzi un destoinic șef de brigadă într-o discuție 
cu un alt brigadier cunoscut: Vespasian Cătană.

Cine știe, poate Se naște o nouă inițiativă a 
întrecerii ?!

La ieșirea din subteran, Mi hai Dudescu și cîțiva din ortacii 
lui, cîștigătorii întrecerii socialiste pe mină, realizatorii unei pro
ductivități în abataj cameră de 8,70 tone/post în prima decadă 
a lunii iunie.

— In Valea Jiului funcționea
ză 10 cantine miniere la care 
servesc zilnic masa între 1 500— 
1 700 abonați. Orarul cantinelor 
a fost corelat cu necesitățile im-

gt’./
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• 2 000 tone cărbune peste plan
• 8,70 tone pe post randament 

în abataj cameră, superior 
celui realizat în regimul de 
lucru de 8 ore;

@ 90 metri liniari avansare 
medie în lunile aprilie și mai;A.in® 40 metri liniari avansare 
prima decadă a lunii

(Cititi reportajul în pagina a IlI-a)

In sala de ședințe a policlinicii 
din Petroșani - împodobită festiv 
—. in acea după-amiază de 8 iu
nie, era mare animație. Un număr 
de 23 mame, cu copiii lor, sugari, 
se întrețineau în grupuri, discutau 
cu multă voioșie... („Ce greutate 
are, dragă, copilul tău ? ...lată-l, 
că și încearcă 
bește ? ...Cum, 
bolnav ?...“

Discuțiile se 
deschide și intră în sală comisia.

Intr-adevăr, o comisie medico- 
sanitară de Cruce Roșie, sub în
drumarea conducerii policlinicii și 
a’ Direcției sanitare județene, are 
frumoasa sarcină de a aprecia 
starea de sănătate și gradul de

dezvoltare fizică și psihică a fie
cărui sugar prezentat. Rînd pe 
rînd, comisia medico-sanitară con
sultă pe fiecare copil, îi cercetea
ză fișa, se interesează de condiți
ile de mediu în care este îngrijit 
Ia domiciliu, provoacă sugarul să 
facă diferite gesturi, să zîmbească 
etc.

„Trec" prin fața comisiei urmă
torii copii: Moldovan Aurel, Catea 
Luminița, Hertă Mariana, Gurgu 
Dumitru, Șerban Cornel, Muntea- 
nu

A
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Cronica meciului de fotbal Jiul — F. C. 
Argeș
Așa a fost la Timișoara. Cronica meciu
lui de rugbi Universitatea Timișoara — 
Știința Petroșani
Fotbal, divizia C : Minerul Lupeni — Pro
gresul Corabia

? Wit

patru 
de lu- 
fel, în- 
schimb 
timpul

puse de trecerea la programu 
de muncă de 6 ore pe 
schimburi la fronturile 
cru din subteran, în așa 
cît minerii din fiecare 
să poată lua masa la 
potrivit.

Pentru buna lor funcționare 
s-au reparat toate utilajele din 
bucătării și magazii (mașini de 
gătit, frigidere, etc.) au fost 
completate și înlocuite tacâmu
rile și vesela, s-au igienizat 
toate localurile : în atenția ser
viciului administrativ a stat îm
bunătățirea calității meniurilor, 
pe baza măsurilor stabilite în 
urma analizei activității canti
nelor, făcută de comitetul mu
nicipal de partid.

In acest sens s-a acordat o 
mai mare atenție personalului 
calificat și 
produse de
ocolite nici măsurile organiza
torice luate 
cantine și s-a întărit activitatea 
de control din partea serviciu
lui administrativ, a comitetelor 
de sindicat, U.T.G. și a comite
telor de cantine îmbunătățirile 
obținute pînă acum se pot con
stata ne vin |n fiecare cantină. 
Deci, să ne deplasăm pe te
ren.

aprovizionării cu 
calitate. N-au fost

la nivelul fiecărei

se servește carne. Micul dejun 
este compus alternativ din pîi- 
ne cu salam, cașcaval, pateu da 
ficat, hașe, marinată, ceai cu 
lămîie, cafea cu lapte. La prînz 
predomină ciorbele de cartofi 
și fasole cu costiță afumată, 
fripturile cu diferite garnituri, 
salată verde, roșii, ceapă. Cina, 
îmbină preparatele ie carne cu 
alte feluri de mîncare mai u- 
șoară. Datorită acestui lucru, 
cei peste 400 de abonați care 
servesc masa la cantină sînt în 
general mulțumiți de cantitatea 
și calitatea meniurilor servite 
aici.

Cantina minei Paroșeni func
ționează într-un local nou. do
tat cu spații bine organizate. Și 
aici calitatea meniurilor stă’în 
atenția personalului de la bucă
tărie. Administratorul Gheorghe 
Rădoi se preocupă cu grijă de 
problemele ce le ridică buna 
funcționare a cantinei și cerin
țele abonaților.

O situație asemănătoare o în
tîlnim și la cantina minei Bi- 
vezeni, (administrator yiorel

Cornel HOGMAN

(Continuare în oao. a 3-a)
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lOIBlI. DIVIZIA A
Rezultate tehnice

DINAMO — S. C. BACĂU 
U. T.
JIUL
C. F.
A. S.
STEAGUL ROȘU — „POLI" IAȘI 
FARUL — „U“ CLUJ
CRIȘUL — „U“ CRAIOVA

A. — PETROLUL
— F. C. ARGEȘ

R. CLUJ — STEAUA 
A. TG. MUREȘ1. — RAPID

CLASAMENTUL
1. F. C. Argeș
2. U. T. A.
3. „U“ Cluj
4. A.S.A. Tg. Mureș
5. Dinamo
6. Steagul roșu 

Rapid
S. C. Bacău 
„U“ Craiova

Printr-o deplină
UNITATE

spre

7.
8.
9.

10. Steaua
11. Farul
12. Jiul
13. C. F. R. Cluj
14. Petrolul
15. „Poli" Iași
16. Crișul

Etapa viitoare
<21 iunie)

Steaua — „U“ Cluj; S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș; 
„U“ Craiova — Jiul; Petrolul — Dinamo; Politehnica Iași — 
U. T. A.; C.F.R. Cluj — Farul; F.C. Argeș — Crișul; Rapiil 
— Steagul roșu Brașov.

„Derby-ul 
derby-urilor“- 
campionatului 

național 
de rugbi

Așa a fost la Timișoara.
Cile speranțe, cîte iluzii și toa

te s-au spulberat, duminică di
mineața, ta Timișoara, într-o 
ambianță încărcată la maximum 
cu „electricitate", p' teren și în 
tribune. Timp de 80 de minute, 
cît a durat „derbiul derbiurilor" 
acestui campionat divizionar de 
rugbi, am trecut de la momente
le de decepție totală la cele de 
extaz, pentru a reveni, apoi, 
noi suporterii lui Dinu, Bucos și 
Moromete Ia clipele triste, în 
care vrînd-nevrînd trebuia să 
guști din cea mai amară cupă

JIUL

ARGEȘ

Asistam, în primele minute 
după meci, la instalarea — pe 
fețele și-n discuțiile „laterale" 
ale celor care, direct sau indi
rect, au participat la întâlnirea 
de fotbal Jiu] — F.C. Argeș, în
cheiată cu un echitabil rezultat 
de egalitate — a unei atitudini 
de resemnare, de suficiență ; 
toată lumea era împăcată 
situația de fapt, nimeni nu 
dădea vina pe arbitru,
cerca nimeni să susțină că

nu

spatele celor doi fundași cen
trali, iar Prepurgel mult prea 
avansat decît i-o cerea postul 
de half ; pe de altă parte, Ur
meș, ca „cerber" al lui Dobrin, 
impunea trimiterea lui George- 
gevici în linia mediană, singu
rul jiulist, de altfel, care s-a 
mișcat fără orizont în teren.

începutul partidei aparține 
oaspeților. In min. 3, Dobrin 
trece de Tonca, apoi de Urmeș 
și Stocker, centrează, dar Radu 
e prea „întârziat" ca să intervi
nă eficient. Peste doar un mi
nut, același Radu îl pune în di
ficultate pe Suciu, după un 
„un-doi“ reușit cu Prepurgel. 
Prima acțiune mai clară a jiu- 
liștilor se desfășoară în min. 7, 
cînd Libardi îl „împinge" exce
lent pe Mulțescu în careu, in
tervenția acestuia fiind anihila
tă în ultima instanță de Pigu
lea. Fazele clare alternează de la 
o poartă la alta, jocul e vioi, 
alert, ocaziile se succed cu re
peziciune. Notăm : în min. 
Mulțescu șutează imprecis, 
min. 18. Dobrin
centrare a lui Ivan II în min. 
19. Radu scapă singur dar Su
ciu „rezolvă" magistral. în min. 
21 Naidin „pune" cu capul un 
gol gata făcut, pe care Ivan II 
îl evită, pentru ca doar peste 
cîteva secunde. Stan să 
excepțional o 
de a marca a

12, 
în 

ratează la o

cu 
mai 
în- 

Jiul
merita victoria, că F.C. Argeș 
ar fi jucat ..închis", pentru re
zultat..

Partida, plăcută în ansamblu, 
s-a înscris pe linia ultimelor e- 
voluții ale Jiului, n-a relevat 
virtuți nebănuite, dar nici n-a 
scos în evidență caiențe mari, 
de neînlăturat. Jiul și-a dispu
tat deschis, suficient de decis și 
în limitele fnir-play-ului, șan
sele. travaliul în teren a lui 
Mulțescu „et compania" put.înd 
fi notat cu ..peste nivelul accep
tabilului". Că partida s-a ter
minat cu un rezultat egal 
explicații există suficiente î 

Jiul nu 
intare 
Stan a 
excelentă, 
Olteanu, 
Barbu „stîlpi 
celenți acroșeuri și dîrji. apără
tori. Marian Popescu și Prepur
gel au scăpat de două ori sin
guri cu portarul Suciu... Să ne 
mulțumim, așadar, cu un 
„draw" în compania liderului, 
să ne mulțumim că finalul 
campionatului nu găsește în 
Jiul o echipă deprimată, a- 
bosită, uzată, cum prevedeam 
acum cîteva săptămîni, și să- 
sperăm încă în „Cupa Români
ei

Era. în fond, acest „1—1“ cel 
mai posibil rezultat. Cel mai 
așteptat. Și, după cum s-a desfă
șurat partida, col maj echitabil.

La fluierul arbitrului Aurel 
Benlu din București cele două 
echipe au intrat în. teren în 
mătoarea alcătuire : JIUL : 
cin - 
ker, 
barili 
ian 
Stan 
Olteanu, Ivan II 
Marian Popescu 
brin, Jercan. Așezarea în teren 
anunța „tactici" speciale. Pe de 
o parte. Barbu era postat ca 
„libero". în fața lui Stan și în

cu un
i există

dispune de o îna- 
penetrantă, 

fost într-o 
F. C. Argeș ore 
Vlad și „bătrînul" 

“ de nădejde ex-

portarul 
formă 

în

<ir-
Su- 

Dodu, Georgevici, Șloc- 
Tonca —
— Făgaș, 
Naidin ;
— Barbu,

Urmeș, Li- 
Mulțescu, Sto- 
F.C. ARGEȘ: 
Pigulea, Vlad, 
— Prepurgel, 

— Radu, Do-

Fotbal, divizia C

rețină 
altă „tentativă" 

lui Naidin, în 
min. 23, un ..slalom uriaș" al lui 
Mulțescu nu e fructificat de 
Făgaș, care greșește de puțin 
poarta lui Stan, în min. 39. șu
tul lui Mulțescu e din nou „pa
rat" de imbatabilul Stan.

Repriza secundă debutează cu 
alte atacuri jiuliste. Tn min. 46 
șutul lui Naidin, cu capul, e 
scos excepțional de către Stan. 
Contrar cursului începutului de 
joc. în min. 50, F.C. Argeș con
duce deja cu 1—0. Un pas „în 
adîncime". excelent, al lui Do
brin, la Prepurgel, 3 cursă a a- 
ccstuia. cu Georgevici „în spa
te" și... gol. Peste cîteva zeci de 
secunde, piteștenii sînt în situa
ția de a conduce cu 2—0 dar 
Prepurgel, din noii singur, șter
ge bara lui Suciu, cu un șut nu 
prea puternic. Apoi iese Geor
gevici, intră Cotormani și jocul 
Jiului își schimbă fața. Acțiuni
le devin mai închegate, ocaziile 
mai clare (în min. 53. Cotorma
ni și Naidin trec succesiv pe 
lingă egălare, în min. 60, Sto- 
ian reia foarte puternic pe lin
gă bară, din unghi). Jocul o'ace. 
E antrenant. Spectacolul fotba
listic oferit publicului de cele 
două echipe e de bună calitate 
dar... golul Jiului întîrzie. Pînă 
în min. 77. cînd. în urma unei 
lovituri libere a lui Libardi, cu 
„concursul" lui Naidin, Mulțes
cu aduce egalarea. îngenunchin- 
du-1 pentru prima și ultima oa
ră pe Vasile Stan.

Pînă în final — joc 
frumos, presărat cu 
poartă palpitante. Și...

S-au remarcat : Suciu, Urmeș 
și Mulțescu (Jiul), Stan, Vlad. OI- 
teanu și Prepurge] (F.C. Argeș).

V. T.

echilibrat 
faze de 

cam atît.

Minerul Lupenî
Pcnultima etapă a acseslui 

sfîrșit de' campionat — care a 
cunoscut o luptă dramatică 
pen.ru cucerirea locului I — s-a 
consumat în nota de dominare 
totală a „teamului" din Lupeni, 
de altfel așa cum ne-am obiș
nuit să-i vedem în mai toate e- 
voluțiile lor din acest retur. Pri
mind replica colegilor lor de la 
Progresul Corabia — victime 
inocente și în fața studenților 
petroșăneni, cu o etapă în urmă 
— gazdele au reușit să-și sur
claseze partenerii de întrecere 
cu revelatorul scor de 4—0. Deci, 
într-o săptămînă ..corabia" Pro
gresului. a „reușit" să naufra
gieze de două ori pe meleagu
rile jicne. Dar vrînd-nevrînd, a- 
eesta-i fotbalul ! Jucătorii lupe
neni, luptînd cu tenacitate în 
acest retur pentru supremația 
seriei, neînvinși fiind de 14 eta
pe, au fost mai aproape ca ni
ciodată de atingerea țelului. In
să neșansa, cu nonșalanță 
tăcut ca după înfruntarea 
metalurgiștii drobetani, 
vadă spulberate speranțele ocu
pării primului loc. In ziua a-

i-a 
cu 

să-și

Foto : Ion L1C1U

a înfrângerii. In jocul cu Uni
versitatea Timișoara, Știința a 
mizat total pe victorie, soluția 
cea maj sigură de a aduce în 
orașul de la poalele Parângului 
prețiosul trofeu ce revine cam
pionilor. Se poate că tocmai, 
prea marc fiind această dorin
ță, Fortuna a întors spatele a- 
cestor băieți minunați, punîn- 
du-i în situația de a greși co
pilărește atunci cînd nimeni nu 
se aștepta.

Științei Petroșani îi rămîn, 
după acest joc, șanse minime de 
a mai intra în posesia „medali
ilor de aur" ale rugbiului româ
nesc. Greșit este însă a aprecia 
că titlul a fost „ratat" pe malu
rile Begăi. Practic, era aproape 
imposibil să se cîștige acest joc. 
Elevii profesorului Mitică Anto
nescu s-au întrecut pe ei înșiși, 
prestînd un joc admirabil, gra
ție notei elegante imprimate de 
un magnific Rășcanu și un ex
celent Suciu. Purtați efectiv 
spre victorie de o galerie cum 
rar mai întîlnim pe stadioanele 
noastre, universitarii timișoreni 
au reușit în cele din urmă o 
victorie „cît zece", asupra unui 
adversar puternic. îneîntător 
chiar în unele momente.

Pe fundalul sonor al unui cor 
de 4 000 de voci, ce intonează 
„Gaudeamusul" studențesc, ar
bitrul Rene Chiriac anunță în
ceperea partidei. Cei care o fac 
sînt oaspeții, care se și insta
lează în apropierea buturilor ti
mișorene. Vine însă min. 7 cu 
prima lovitură de grație a me
ciului : Rășcanu inițiază un 
contraatac, lacob încearcă o lo
vitură de picior căzută, o 
bîlbîială a apărării petroșănene, 
balonul lovește un but lateral, 
revine plocon în brațele Iui Vol- 
maiin care înscrie nestingherit 
la centru. Transformă lacob și 
gazdele conduc surprinzător de 
repede cu 6—0. Din fericire Ști
ința nu se descurajează, reia 
lupta cu o îndîrjire surprinzătoa
re, cîstigînd majoritatea balon- 
nclor pe’înaintare și amenințînd 
în permanență terenul de țintă 
advers. La numai 2 minute de 
îa deschiderea scorului, Bucos 
transformă cu precizie o lovitu
ră de pedeapsă (cea. 45 de me
tri. lateral dreapta), anunțînd 
iureșul atacurilor studenților 
mineri. Duță, Szasz și Suciu fac 
eforturi disperate pentru a le 
stăvili, și ceea ce reușesc în

minutele 12, 14, 17 și 19 nu mai 
reușesc în min. 20 cînd o acțiu
ne pe cont propriu a lui Dinu 
este finalizată spectaculos de 
Abribula Bucos transformă, a- 
dueînd echipei sale conducerea 
cu 9—6. Știința domină în con
tinuare lăsînd impresia că nu 
va mai pierde dirijarea ostilită
ților. Urmează însă un nou mare 
moment psihologic, speculat din 
nefericire pentru noi de gazde. 
In min. 39 Burghelea se com
plică într-o fază aparent inofen
sivă, dînd posibilitatea lui Tă
tucii să culce balonul în terenul 
de țintă al petroșănenilor. Duță 
transformă, stabilind- scorul re
prizei la 12—9 în favoarea Uni
versității.

Eram convinși că, în partea 
a doua a meciului. Știința va 
reface handicapul, dar o nouă 
eroare a defensivei din Petro
șani este speculată de Popovici 
și gazdele se distanțează pe ta
belă : 16—9, diferența crescînd 
la 9 puncte odată cu reușita 
transformării lui Duță (min. 42). 
Peste numai trei minute, la up 
fault asupra lui Bucos, Mari
nescu îl apostrofează pe arbitru, 
gest „răsplătit" cu eliminarea 
inculpatului. Lipsită de aportul 
dirijorului ei. linia de „troicari" 
a oaspeților nu mai reușește ni
mic, în timp ce înaintașii cedea
ză la rîndul lor teren prețios. 
Chiar dacă în min 5.0 Bucos 
reușește reducerea scorului, 
transformînd. în stilul său ca
racteristic, o lovitură de pedeap
să, timișorenilor nu le este de 
loc greu să-și concretizeze su
perioritatea. prin marcarea celui 
de al patrulea „essai" prin Su
ciu. De această dată, Duță exe
cută, imprecis, încercarea de 
transformare, astfel îneît sco
rul este stabilit la 22—12 în 
favoarea Universității.

Arbitrul Rene Chiriac (Bucu
rești) a condus excelent urT 
mătoarele formații: UNIVER
SITATEA : Ene, POPOVICI, 
Neiss, Ionică, Pries, VOLMANN, 
RAȘCANIJ, TÂTUCU, lacob 
(Ccau.șu). Ghețu, Cîndea. Peter, 
SUCIU SZASZ, DUȚĂ; ȘTIIN
ȚA : Dinu, ORTELECAN. Talpă, 
MOROE (Stăneulescu), lonescu, 
Băltărețu, CONSTANTIN FL., 
MOROMETE, Neagu, Marinescu, 
ABRIBULA, Rădulescu. Fălcu- 
șanu, Burghelea. BUCOS.

Nicolae LOBONȚ

| Punînd in discuție o proble- 
“ mă de stringentă actualitate — 
B ridicarea nivelului generai al 
“ cunoașterii și educația socialistă 
H a sportivilor — referatul, ilus- 
? trînd preocuparea C.M.E.F.S. Pe- 
I troșani pentru realizarea obiec- 
I" tivelor stabilite prin Ilotărîrea 

Consiliului Național pentru E- 
Iducație Fizică și Sport nr. 830 

din 28 iunie 1971 privind imbu- 
Inătățirea activității politico- 

idcologice și cultural-educative 
. în domeniu) educației fizice și 
S a sportului, prezentat în reccn- 
Sta plenară de către prof. Gheor- 

gbc Iritnie, membru al biroului
, C.M.E.F.S., secretar al C.S.U. 
g Știința Petroșani, a prilejuit 
Îparticipanților momentul unor 

dezbateri vii, creatoare, de reală 
n utilitate în viitor.
| Rindurile de față nu-și pro- 
Ipun doar o înregistrare a re

zultatelor bune obținute <n miș- 
Iearea sportivă a Văii Jiului, re

flectare firească a amplului pro- 
igram de acțiuni stabilit de 

C.M.E.F.S., în urmă cu aproape 
Iun an, după Plenara C.C. al 

P.C.R. privind îmbunătățirea 
| activității ideologice, ridicarea 
I nivelului general al cunoașterii 
I și educația socialistă a maselor. 
b Acestea, în fond, sînt foarte bi- 
y ne cunoscute. Se știe, de exem-

plan județean ! Au, oare, sufi
ciente motive diriguitorii spor
tului din cele mai mari cluburi 
sau asociații din Valea Jiului 
— am numit Jiul. Știința și Mi
nerul Lupeni — să contemple 
dcasupră-Ie spectrul deplinei 
mulțumiri, cînd satisfacțiile pro
duse de navomodeliști, rugbiști 
sau halterofili, de exemplu, sînt 
umbrite, dc precara existență a 
echipei de tineret-rezerve 
(fotbal — Jiul), de total neeon- 
clutlcnta evoluție în divizia B a 
handbalistelor antrenate de Eu
gen Bar! ha, de retrogradarea 
din divizie a basehetbaliștilor și 
handbaliștilor de la Știința, de 
inexistența unei pepiniere fotba
listice la Lupeni ? Se căuta, în 
plenară, explicarea insucceselor 
repetate și a retrogradărilor (și 
ce buni sîntem în găsirea eu 
lupa a cauzelor și în justificarea 
„cn detaille" a eșecurilor I) în... 
penuria bazelor sportive mici, 
care pot să catapulteze talente 
mari. Eroare I Baze sportive 
există, poate nu e școală genera
lă în întregul municipiu care 
să nu dispună de terenuri spor
tive. Altceva lipsește. Lipsește 
pasiunea. E vorba de pasiunea 
aceea ardentă pentru profesiu
ne, în special din partea pro
fesorilor de educație fizică, cei

Cîteva notații pe marginea 
plenarei Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport

în primul meci, dintr-o dublă partidă pentru deciderea campioanei județene la fotbal :

Parîngul Lenea Dacia Orăștie 0-1
Primul meci pentru desemna

rea echipei campioane a jude
țului, care va participa la ba
rajul de promovare în livizia 
C, dintre Parîngul Lenea și 
Dacia Orăștie, s-a disputat du
minică dimineața pe stadionul 
„Jiul" din Petroșani. Programa
ta, se pare, abia în ultima in
stanță la Petroșani — o spunem 
din capul locului — partida nu 
a beneficiat de un cadru ambi
ant și de o organizare specială, 
necesară unei întreceri de ase
menea amploare (mare aglome
rație lâ o singură casă de bi
lete. lipsa totală a oamenilor 
de ordine), fapt ce s-a răsfrânt, 
în final, asupra reușitei, meciul 
înche:ndu-se eu o lamentabilă 
manifestare contra arbitrului 
din partea „înflăcăraților" su
porteri petrileni.

Miza mare a partidei și-a pus, 
în general, amprenta pe „ostili
tățile" din teren, prima repriză, 
aproape în întregime, desfă.șu- 
rîndn-se într-o notă do timora
re. de teama greșelii decisive, 
fatale, cele două combatante (și, 
în special, echipa loneană) evi-

tînd neîndoios fără voie, contac
tele hotărîtoare, așteptînd par
că erorile adversarilor. Mult 
mai bine pregătită psihic pen
tru această partidă, echipa Da
cia Orăștie, beneficiind și de o 
„galerie" demnă de invidie, s-a 
dovedit, în repriza secundă, și 
posesoarea unei mai bune pre
gătiri tehnice-tactice și fizice, 
impt'imînd partidei ritmul con
venabil — pe fundamentul con
traatacurilor fulgerătoare. Com
partimentele defensive ale celor 
două echipe, cele ce-au dus, în 
fond, greul meciului, au avut 
comportări diferite. In timp ce 
oaspeții din Orăștie au benefi
ciat de o apărare fermă, decisă, 
atletică (dintre care s-au deta
șat Stoica, Ciurariu și Sava), li
nia defensivă a lonenilor s-a 
comportat foarte oscilant, cu 
inexactități de plasament la 
Gyarmati și ieșiri inoportune în 
atac la Vlad. Ceea ce a decis 
însă, pînă la urmă, soarta me-

ciului a fost aportul în teren al 
liniilor mediane. L-am văzut 
duminică pe „Zoii". Ambruș (fos
tul coechipier al lui Cotroază, 
Pali, la Lupeni) jucîpd ca un 
„tată", omniprezent în acțiuni
le de atac și apărare, mereu 
primul în fazele grele, impul- 
sionînd ca niciodată atacul o- 
răștienilor și... decizînd victoria 
finală, în timp ce lonenii Mar
ton și Bucși...

Golul cu care Dacia Orăștie 
a cîștigat partida, înscris în 
min. 56 de Hopîrteanu (dintr-o 
discutabilă poziție de ofsaid, în 
primă fază) ne apare — acum 
— dincolo de valabilitatea lui 
probabilă — ca o ilustrare a u- 
nui stil de joc eficient, impri
mat acestei echipe de antreno
rul Emil Ciurdărescu, ca o „răz
bunare" a marilor ocazii cu ca
re „s-au jucat" în permanență 
fotbaliștii din Lonea. Punctele 
„forte" ale înaintării acestora 
Cigmăian și David, tocmai a-

cum cînd era necesar, nu s-au 
dovedit nici pe departe pene
trante, s-au complăcut într-un 
joc static, la „mica ciupeală", e- 
conomicos, nu s-au angrenat, la 
fel ca și colegii lor, într-un joc 
de epuizare și... rezultatul se 
vede I

Potențele de care dispune e- 
chipa din Lonea sînt, însă, e 
sigur, diferite celor etalate du
minică la Petroșani. Printr-un 
joc mai sigur, avântat, printr-e 
„ambalare" la maximum a „mo
toarelor", echipa lui Dorin 
Cheșcheș poate obține, la Deva, 
ceea ce n-a reușit la Petroșani. 
Ii dorim mult succes I

Cei mai buni : Lupa și Mar
ton (Lonea) Sava, Ambruș și 
Ilîrtopeanu (Orăștie).

Arbitrul Cornel Pop din Hu
nedoara a condus cu multe e- 
rori. dezavantajînd pe alocuri 
echipa din Lonea.

Adrian CONDOR

3 £23 £Z3 CZI C3 C CZ3 CZICZJ I

piu, că mișcarea noastră spor
tivă înregimentează eșaloane de 
tineri destoinici care, într-o at
mosferă de mare disciplină, e- 
chilibru și exigență, adaugă suc
ceselor din săli și de Pe stadioa
ne, pentru desăvîrșirea persona
lității lor. trăsături civice va
loroase, specifice omului nou. 
(Spre ilustrare, cităm cîteva nu
me : Leontin Ciortan, Frederich 
Csaszar. Șerban Neamțu, Con
stantin Dinu, Sergiu Bărgăunaș, 
Francisc Cosma, Petre Libardi, 
Vasi’“ Tămaș. Ștefan Pintiiie și 
mulțț-alții). Se știe, de aseme
nea, că în această perioadă 
sportivii 'hi cluburile și asocia
țiile mar, au fost încadrați în 
diverse forme de învățămînt (în
deosebi cicluri de conferințe, cu 
accent Pe educația etică și mo- 
ral-ce'ățenească), care, cu rare 
excepții, și-au dovedit eficiența 
Ponte fi reamintit și faptul ca, 
în multe dintre asociațiile spor
tive tinere s-au luat măsuri ho- 
tărîte pentru lichidarea toleran
tei în fața lipsurilor, a mentali
tăților parazitare, că sportivi ca 
cei de Ia Energia Paroșeni. Mi
nerul Lupeni (fotbal). Jiul Pe
troșani (atletism) au efectuat 
multe ore de muncă patriotică, 
pentru reamenajarea bazelor 
sportive. Și seria realizărilor ob
ținute ar putea fi continuată. 
Dar, dincolo de acestea ?... Des
pre ceea ce se „ascunde" dincolo 
de acestea — și totuși se vede 
—, despre deficiențele muncii 
ideologice și educative în rîn
dul sportivilor care, după cum 
se știe (sau măcar se presupune) 
nu pot să nu se răsfrîngă în... 
rezultatele înregistrate, am dori 
să spunem cîteva cuvinte.

Privită în ansamblu, mișcarea 
sportivă din Valea Jiului, la ora 
actuală.chiar dacă pe alocuri, 
nemeșteșugit, este acoperită cu 
voalul străveziu, roz sau oranj, 
al suficienței, al automulțumirii, 
prezintă mult mai multe „vină- 
tăi" și fisuri deci) s-ar crede 
în aparență. Nu, nu putem să ne 
declarăm satisfăcuți doar cu 
faptul că rugbiștii Științei au 
animat și dominat, anul acesta, 
campionatul național, că fotba
liștii Jiului au ajuns în semifi
nala „Cupei României" că Ști
ința și Minerul Lupeni tind la 
nesfîrșit, an de an, să cîștige se
ria a Vll-a a campionatului di
vizie; C Ia fotbal, că Ia Lupeni 
există cîțiva halterofili și bo
xeri cu perspective certe și că 
atleții profesorului Ion Ciofîcă 
(Jiul) nu prea au adversari pe

ce sînt chemați printre altele, 
și de a oferi asociațiilor spor
tive mari sau mici, rezerva de 
cadre dotate, gata de a se... a- 
vinta cu elan în sportul de per
formanță. Se situează, încă, sub 
nivelul cerut, munca politico-e- 
ducativă în rîndul sportivilor. 
Atîta timp cît în școlile generale, 
in licee și școli profesionale, 
ducația fizică va continua să 
mai fie considerată, pe alocuri, 
un obiect de studiu complemen
tar, o „dexteritate", și orele de
dicate sportului vor mai fi soco
tite ca puțind fi efectuate și 
„fără chef", iar in asociațiile 
sportive dăruirea nu va face ca
să bună cu îndrumarea compe
tentă. cu munca educativă per
severentă, pretențiile antrenori
lor din cluburile și asociațiile 
noastre sportive mari, fortuit 
vor trebui rcstrînse .'

Neîndoios, există oarecari le
gături între mediocritatea unor 
rezultate și faptul că... cutare 
sau cutare antrenor lipsește 
permanent de la lectoratele or
ganizate lunar de C.M.E.F.S., 
dar numai dacă... le cauți nea
părat aici. Pentru că, nici doza 
ile cosmopolitism — despre care 
s-a vorbit la concret în plena
ră —. nici atitudinile ireveren
țioase din teren ale sportivilor, 
nici „prietenii de pahar" ai jucă
torilor și nici incompetența unor 
arbitri nu pot înlocui, la rubri
ca „cauze ale slabelor rezultate", 
superficialitatea atestată de unii 
antrenori în pregătirea perfor
manțelor. Și „daunele" acestei 
superficialități se revarsă și a- 
supra suporterilor, asupra celor 
ce „coboară" și „ridică" valul 
succeselor, părtinitori la victo
rii, intransigenți la înfrîngeri...

In concluzie, plenara, Ia care 
am asistat, a dezbătut probleme 
imporlante, variate — de la pu
nerea in discuție a unor sportivi 
indisciplinați și a abaterilor... 
arbitrilor de handbal, pînă la 
faptul că, în unele ședințe ale 
Organizației pionierilor, de 
U.T.C. sau sindicat, ar trebui să 
se dezbată tema... comportării 
pe stadioane a publicului— cei 
prezenți exprimîndu-și, in final, 
convingerea că, printr-o denlină 
unitate de exigențe a tuturor 
factorilor chemați i? dezvoltarea 
mișcării sportive, printr-un vo
lum de muncă sporit, coroborat 
cu o eficientă muncă educativă, 
performanțele în viitor, tor 
putea fi mult îmbunătățite.

V. TEODORESCU

Progresul Corabia 4-0
celui semieșec, jucătorii Mineru
lui nu s-au descurajat, dovedind 
— prin frumoasele comportări 
avute ulterior — că a rămas 
aceeași echipă omogenă, con
stantă în evoluții, cu o dorință 
ardentă de afirmare pe trepte 
superioare ale fotbalului nostru.

Dar, să vedem cum s-au des
fășurat „ostilitățile" în partida 
de duminică. Gazdele au ieșit 
la atac încă din primele minute, 
combinînd spectaculos, punîn- 
du-1 la grea încercare pe porta
rul Papuc, care era serios ..de
ranjat" de șuturile trase spre 
poartă cu insistență. La o gre
șeală a apărătorilor oaspeți, 
Moldovan, în min. 8, deschide 
scorul acestei întîlniri. Apoi 
urmează ratarea unor mari o- 
cazij de a majora scorul prin 
Aruncuteanu (min. 14), David 
(min. 20) Cotroază (min. 22). 
Lucuța, scăpat de două ori pe 
contraatac, este ..placat" de a- 
părătorii oaspeți la marginea 
careului de 16 m. Cu scorul de 
1—0 se încheie prima repriză. 
La reluare, palidele acțiuni o- 
fensive ale oaspeților. întreprin-

se spre poarta lui Șarpe sînt 
anihilate prompt de apărătorii 
lupcneni. La o combinație de 
pase între Cotroază — David — 
Moldovan, ultimul înscrie (min. 
49) cel de-al doilea gol al parti
dei. In min. 57, Aruncuteanu ia 
o acțiune pe cont propriu de 
la mijlocul terenului, își dri
blează adversarii ieșiți în calc 
și înscrie spectaculos. Cel de-al 
.patrulea go) a fost marcat în 
min. 67, la o fază în care Mol
dovan șutează puternic la poar
tă, portarul respinge, mingea re
vine lui Cotroază care înscrie 
din apropiere.

învingătorii au aliniat urmă
toarea formație : Șarpe — Pali, 
ARUNCUTEANU, Kelemen, 
BURDANGIU — SZILAGYI, 
Mossonyi (min. 46 Donciu), Da
vid (min. 70 Tugearu), CO- 
TROAZĂ, Lucuța, MOLDO
VAN.

A arbitrat bine Nicolae Mo- 
goroașe (Craiova).

Ionel ȚABREA
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Banca rezerve
lor, Ia Timișoara. 
In centru, cu țiga
ra aprinsă, antre 
norul Theodor 
Radulescu
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,AsuI“ fotbalului românesc — Nicolae Dobrin Urmeș
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Vasile Suciu și Vasile Stan, actualul și... fostul portar 
al Jiului, duminică „egali"

pen.ru
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BRIGĂZILE CU CELE MÂI MARI VITEZE DE AVANSARE

I
FOLMMARȚI 13 IUNIE

lui, l.i ora 19, „Arta și viața"; 
„Familia -— școală fără vacan
ță", în cadrul ciclului tematic 

ora
ț.i , în cadrul ciclului 
„Pedagogia familiei", la 
19,30, în sala marc.

„TITLUL" DE PE UMERII BRIGĂZII
/n ultimă instanță, a nu 

pleca de la locul de mun
că pînă cînd nu soluțio

nezi toate problemele ce-(i reve
neau în schimbul tău, înseamnă, 
folosind cuvinte care s-au mai 
spus (și care păstrează un pro
fund sens politic), a avea o atitu
dine înaintată față de muncă, a 
răspunde plenar în fața îndatori
rilor ce-ți revin. In aceeași ordi
ne de idei, ați planifica timpul 
și ați organiza munca de așa ma
nieră, îneît să nu irosești nici li
nul din prețioasele 360 de minu
te, înseamnă să ai o bună expe
riență în minerit, să fii un auten
tic pasionat al muncii. Aceste pu
ține „calități" au fost primele în
seninări în carnetul de reporter 
despre brigada lui MII1AI DU
DESCU, după o lapidară prezen
tare, înainte de a-l cunoaște, fă
cută în biroul șefului de sector 
de către inginerii ION DĂBU- 
I.EANU și CONSTANTIN Dl- 
NUȚĂ. Calități la care ambii in
gineri au insistat să mai adău
găm, atunci cînd îi vom face pre
zentarea. o singură mențiune :

— E adevărat că brigada lui 
Dudescu a cîștigat întrecerea 
pentru realizarea celor mai mari 
viteze de avansare — ne-au rela
tat cei doi interlocutori. Dar cea 
mai esențială realizare a lor este 
sintetizată intr-un alt indicator e- 
conomic, și anume, în producti
vitatea obținută în abataj.

Astfel am luat cunoștință de 
adevăratul succes al brigăzii frun
tașe : OBȚINEREA, ÎN CON
DIȚIILE LUCRULUI IN RE
GIM DE 6 ORE, A UNEI PRO
DUCTIVITĂȚI SUPERIOARE 
CELEI REALIZATE IN TOT 
CURSUL ANULUI TRECUT, 
IN REGIMUL DE LUCRU DE 
8 ORE. O productivitate sporită 
— de la 7 tone pe post în luna 
ianuarie, pînă la 8,70 tone pe 
post, în prima decadă a lunii cu
rente, cu reale perspective de a 
crește ■— înseamnă MOBILIZA
REA FIECĂRUI OM, REPAR
TIZAREA JUDICIOASĂ A 
SARCINILOR, FOLOSIREA 
DIN PLIN A TIMPULUI, 1N- 
TR-UN CUV1NT, O ACTIVI-

TATE BINE ORGANIZATĂ, 
DE... CEASORNIC.

Și acum, cine este acest bri
gadier, cine sînt oamenii care au 
extras, de la începutul anului pi
uă în prezent, în plus față de 
plan, peste 2 000 tone de căr
bune ?

Poate, pentru a-l prezenta pe 
Mihai Dudescu e suficient să fo
losim din multele cărți de vizită 
care-l recomandă, doar două ce 
vorbesc de la sine despre aprecie
rile de care se bucură în colec
tiv : este membru al biroului or
ganizației de bază și, de curînd, 
membru al comitetului oamenilor 
muncii, două organisme de con
ducere în care își face datoria 
așa cum și-o face și în abataj. 
Pentru a completa imaginea a- 
cestui fruntaș mai înscriem, insă, 
cîteva mici detalii: este omul ca
re pune neasemuit de mult sul let 
în munca cu oamenii.

— In brigada noastră nu se 
lac nemotivate. Nucleul de comu
niști — peste 50 la sută din to
talul brigăzii — este un puternic 
motor" al întregii noastre acti-

a- 
ca

tl-

llU-

vități, ne-a declarat Mihai Du
descu. Faptul că ne înțelegem bi
ne, că sîntem o brigadă omogenă 
se datorește conștiinței politice și 
profesionale a fiecăruia dintre noi. 
In minerit, răspunderea apasă 
supra tuturor și este necesar 
toți să-și Iacă datoria.

Se cuvine, ca în închcicr 
cestor rînduri să înscriem și
mele unora dintre cei mai buni 
mineri ai lui Dudescu: șefii de 
schimb Gheorgbe Sava, Andrei 
Popa, Mihai Reli, Simion Mier- 
loitt și desigur și minerii Vasile 
Barabulă, Vasile Grigoraș, Andrei 
David, Gheorghe Mercaș, Angliei 
Popescu, Gheorghe Apetrei, Iosif 
Tamaș, Mihai Molnar, Andrei 
Gemeniuc, Gheorghe Popa, Ioan 
Pop II, Vasile Apetrei.

...Răspunderea apasă pe ume
rii întregii brigăzi, ai 
miner. Sînt umerii care 
abatajul cameră nr. 2 din stratul 
3, blocul 1, titlul de brigadă frun
tașă a exploatării, în întrecerea 
pentru cele mai mari viteze de 
avansare, pentru cea mai sporită 
productivitate a muncii.

fiecărui 
susțin, în

heaiimi a pfustvmti
f&ialtzărilc pentru care bri- 

gada condusă de CON- 
" * ST ANTI N NICOLAES

CU a fost declarată fruntașă, în 
aceeași întrecere pentru cele mai 
sporite viteze de avansare, 
fost confirmate pe deplin și 
prima decadă a lunii iunie : 
metri liniari în 9 zile, săpați 
tr-o galerie de profil TU 3, 
un efectiv de 12 oameni. După 

' ' 1 —'- își
a-

ce, 
de 
în- 
re-

au 
în 
40 
in
cit

un calcul sumar dacă brigada 
menține ritmul, realizează în 
ceasta luna peste 100 ml, ceea 
ă recunoaștem. în condițiile 
lucru pe care le are brigada 
seamnă mai mult decît un 
cord

Despre sectorul IV se spune, la

mina V ulcan, că este sectorul ca
re în anul trecut a adus întrea
ga exploatare sub sarcina de plan. 
Anul acesta, în decurs de numai 
trei luni de zile, același colectiv 
al sectorului a reușit sa pregăteas
că o linie de front care să asi
gure din plin extragerea unor în
semnate cantități de cărbune pes
te plan. Aceeași primă decadă a 
lunii iunie în care Nicolaescu și 
ortacii lui, au intensifica1 lucră
rile de pregătire, confirmă și pre
viziunile riguroase ale conducerii 
exploatării: în prezent toate bri
găzile de producție ale sectorului 
își depășesc preliminarul Iată 
deci că 
tehnice,

preliminariii 
urmare unei noi gîndiri 
a unor măsuri chibzuite

de pregătire a fronturilor ile lu
cru, sectorul IV este pe cale să 
devină, astăzi, capabil să scoată 
întreaga exploatare peste sarcini
le de plan preliminate. In această 

'situație, cunoscînd preocupările 
conducerii minei de a asigura 
din timp linia de front a produc
ției viitoare, ne apare Cil claritate 
de ce, din cadrul sectorului și 
chiar al minei, întrecerea pentru 
realizarea celâr mai sporite viteze 
de avansare a fost cîștigată de o 
brigadă de Ja acest sector

— Nu este meritul meu, a în
cercat o ripostă. Constantin Ni- 
colaescu, aflînd că ne interesăm 
de realizările brigăzii. Vă rog să 
notați «a exemple de mineri care

dovedesc un interes deplin în rea
lizarea ritmică a planului, numele 
lui Dumitru Ortopan, 
Buțăsctt, Gheorghe Slavii, Con
stantin Cristea, Constantin Tren- 
chea, Nicolae Joavină, Nicolae 
Drăgușinț Luca Petraru și ar mai 
fi și alții. Este meritul tuturor.

Al tuturor, dar, adăugăm noi, 
pentru buna aprovizionare a fron
tului de lucru, pentru seriozitatea 
t$i muncă și grija față de oamenii 
cu care lucrează, este în primul rînd 
meritul șefului de brigadă, un 
fost artificier, astăzi brigadier de 
frunte al exploatării, un om de 
bază care cunoaște temeinic me
seria de miner.

Ion MUSTAȚA

Mircea

I
I
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Pe îtinerariul unei certe împliniri
Autode- 
pășirea, 

un 
cuvînt 

de 
ordine 1

I 
I
I

Soarele răsare la ora 4,31 și 
apune la ora 20,00.

Zile trecute din an — 165. 
Zile rămase — 201.
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lntr-unul dintre recentele numere ale ziarului „Steagu. 
roșu" se relata faptul — plin de semnificații — că cele mai 
„bătăioase" brigăzi de la E.M. Uricani, și anunțe cele con
duse de CONSTANTIN TRIFAN și CONSTANTIN GRĂDI
NARII, evaluîndu-și cu chibzuință resursele de care dispun, 

se angajează să-și depășească propriile recorduri, adică să 
ajungă să obțină 21(1 metri liniari intr-o galerie de profil de 
8 metri patrați, respectiv, 160 metri linari, la un profil de 
12 metri patrați. Tensiunea la care se desfășoară înlrecerea 
socialistă a colectivelor minerești din Valea Jiului pentru 
a întîmpina cu realizări demne de prestigiul cîștigat marele 
eveniment din această vară — Conferința Națională a parti
dului — sporește cu fiecare zi ce trece. In aceste momente, 
în pragul unor autodepășiri care merită toată lauda și con
siderația, parcă s-ar cuveni o rememorare a unor momente 
și cauze esențiale ale atingerii acelei avansări de 192 de 
metri de bun augur pentru evoluția viitoare a lucrărilor de 
pregătiri — am spune — în toată Valea Jiului.

De pe chipurile șefului de 
brigadă CONSTANTIN TRI
FAN și ortacului său se des
prind cu ușurință satisfacția 
adincă pentru realizările ob
ținute in cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, încre
derea nedisimulată in alte și 
alte succese de prestigiu care 
vor încununa cu certitudine 
activitatea de viitor a mineri
lor Văii Jiului.

i
I
I
I
I
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Generalizarea
schimbului II

(Urmare din pag. I)

în planul de măsuri și cu aju
torul organelor de resort din 
C.C.P. au și fost traduse în via
ță. Cota de metal afectată necesi
tăților U.U.M.P. a fost satisfă
cută în această perioadă în pro
porție de 96 la sută, ceea ce 
constituie un procentaj bun în 
comparație cu perioadele simi
lare din anii precedenți.

Ca una din puținele unități 
ale C.C.P. al căror specific de 
producție a impus rămînerea la 
sistemul de lucru în trei schim
buri, Uzina de utilaj minier se 
preocupă să folosească la ma
ximum fondul de timp disponi
bil al mașinilor unelte. Creș
terea gradului de conștiință so
cialistă se materializează pe zi 
ce trece printr-o folosire tot 
mai apropiată de procentajul 
integral al celor 480 minute de 
lucru. S-a scurtat timpul de 
imobilizare a mașinilor-unelte 
datorat reparațiilor capitale și 
curente, aprovizionării locurilor 
de muncă cu materii prime și 
semifabricate.

Sîntem convinși că acțiunea 
de generalizare a schimbului 
II și de extindere a schimbului 
III. aflată în plină desfășurare 
la U.U.M.P va întruni adeziu
nea integrală a acestui harnic 
și talentat colectiv, va înregis
tra, în continuare, aceleași fru
moase rezultate în cinstea apro
piatei Conferințe Naționale a 
partidului.

0 1916 — In reprimarea sîn
geroasă a demonstrației munci
torilor din Galați au căzut lup
tătorii Spiridon Vrînceanu și Za- 
haria Pascal 0 1962 — A mu
rit muzicologul Emanoil Ciomac 
(n. 1890) 0 1972 — Premierul 
Indiei, Indira Gandhi, efectuează 
un turneu de 11 zile în Suedia 
și Europa răsăriteană 0 1811 
— S-a născut filozoful materia
list rus V. G. Belinski fm 1848).

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Torentul de fier; Republi
ca : Greșeală fatală; PETRILA : 
Trenul; i.ONEA — Minerul i 
Motodrama; VULCAN : N-am 
cîntat niciodată pentru tata; 
I.UPENI — Cultural: Poveste 
sîngeroasă; 
seriile

Muncitoresc : Fuga,
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mergem
CASA DE CULTURA Petro

șani. In sala experiment-clubu-

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Atlas cultural; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Dobroge, mîndră gră
dină — eîntece și jocuri; 10,30 
Start la intersecție; 10,50 Valsuri

dm operete; Buletin de
știri; 11,05 Trompetistul Eddie 
Calvert; 11,25 Noi înregistrări : 
Cîntece de Nicolae Bretan inter
pretate dc Dan Iordăchescu; 
11,35 Din creația compozitorilor 
ieșeni; 12,00 Cîntă Caterina Va
lente și Jean Păunescu; 12,15 
Recital de operă; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,30 Melodii de ieri și de azi; 
14,00 Compozitorul săptămînii; 
14,40 Muzică populară; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Radio- 
simpozion; 15,25 Lieduri și So
natina 
Mircea 
muzica 
jurnal; 
stiluri;
Cîntecele noastre; 16,50 Publici
tate radio; 17,00 Antena tinere
tului; 17,30 Program muzica] Ia 
cererea colectivului Uzinelor con
structoare de mașini „Reșița"; 
18,00 Orele serii; 20,00 Tableta 
de seară; 20,05 Zece melodii 
preferate; 20,40 Marea întrecere 
socialistă în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului și 
a celei de a 25-a aniversări a 
Republicii; 21,00 La microfon, 
Irina Logbin; 21,10 Revista șla
gărelor; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Concert 
de scara; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Conce. dc seară (conti
nuare); 24,00 Buletin dc știri; 
0,03—6.C0 Estrada nocturnă.

pentru vioară și pian de 
Chiriac; 15,45 Pagini din 
dc estradă; 16,00 Radio-

16,15 Doi soliști, două 
16,30 Știința la zi; 16,35

la. Matematică — clasa a VIII-a
— Elemente de algebră. Sisteme 
și ecuații; Biologie. Cromozomii 
și ereditatea; 10,00 Curs de lim
ba rusă — lecția a 19-a; 10,35 
Căminul; 11,15 Film serial: 
„Patru tanchiști și un cîine" 
(XVII); 12,10 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba franceză
— lecția a 19-a; 18,00 Moment 
folcloric; 18,10 Cum 
18.30 Gala interpreților : 
Șielănescu-Goangă; 18,45 Publi
citate; 18,50 întrebări și răspun
suri; 19,20 1 001 de seri; 19,30 
'Telejurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii. 
Tara întreagă’ în întrecere; 20,20 
Seară dc teatru. Premieră TV 
„Pledoarie pentru un răzvrătit" 
de Emanuel Robles; 22,20 Vede
le ale muzicii ușoare : Franțoisc 
Hardy; 22,35 „24 de ore“i

vorbim;
Petre

I
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de9,00 Deschiderea emisiunii __ 
dimineață. Telex: 9,05 Teleșcoa-

e x c
Agenția B.T.T. Petroșani primește înscrieri pentru ur

mătoarele excursii în străinătate: R.D. GERMANA — 21 
august — 1 septembrie — 1 800 lei; AUSTRIA — 13 — 22 
septembrie — 3 300 lei; BELGI/1 — OLANDA — 22 august
— 5 septembrie — 5 700 lei; FRANȚA — BELGIA — 14 — 28 
august — 5 700 lei: FINLANDA — U.R.S.S. — 8 — 20 sep
tembrie — 5 100 Iei; R.F. A GERMANIEI — 9—25 septembrie
— 5150 Iei; ELVEȚIA — 5 — 16 septembrie — 4 400 Iei.

înscrierile și dosarele se depun pînă în ziua de 17 iunie 
1972 la Comitetul municipal U.T.C, Petroșani, str. Republi
cii, nr. 90.
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maxima 
acrului la Petroșani a fost tie 26 
grade și la Paring de 19 grade. 
Minimele au fost de 10 grade și, 
respectiv, 13 grade.

Pentru următoarele 24 de ore . 
Vreme călduroasă, cer variabil 
mai mult senin noaptea și dimi
neața. După-amiază, în zona de 
deal și munte, izolat se vor sem
nala averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîm potrivii 
din sectorul sudic.

I 
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O interesantă acțiune 

sanitară
(Urmare din pag. 1)

Carmen, Ceață Milu, Alb Radu, 
Heinz Adalbert, Berchi Daniela, 
Ecselei Arpad, Ecselei lldico, Moisei 
Claudia, Siito loan, Petrache La
ura, Narovici Mihai, Filip Simona, 
Popescu Corvin, Buzan Maria, Fe- 
yes Eva, Adam Claudiu.

La sfîrșitul fiecărei consultații, 
copilul sugar primește un califica
tiv conform gradului și ritmului 
de dezvoltare pînă la data actu
ală. Este meritul... lor, al mame
lor lor, al personalului medico-sa- 
nitar pentru această reușită 1 Un 
copil mai frumos decît altul...

Mamele primesc felicitări.
Fiecare copil pdmește, la rîndul 

său, cite o „diplomă de fruntaș 
în creștere și dezvoltare". Gun
guritul și zîmbetul lor nevinovat 
parcă vor să exprime satisfacția 
pentru un lucru bine și la timp în
deplinit. Peste ani și ani de zile, 
cînd mintea lor va putea înțelege 
mult mai mult decît la virsta ac
tuală,’ aceste distincții, desigur, le 
vor fi un îndemn pentru realizarea 
de fapte înalte, mărețe, la locul 
lor de muncă și în viață.

Le urăm sănătate deplină pine, 
la adinei bătrinețe 1
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ȘANTIERUL CONSiRUCTH
MONTAJ DEVA

A N D N Ț Ă
că execută, pefitru pojfulație, prin lotul său
de la Livezeni, strada Surduc, nr. 231 A

• INSTALAȚII ELECTRICE INTERI-

I OARE LA LOCUINȚE ȘI DEPENDINȚE

I Reînnoiți-vă abonamentele
I _......I 
I 
I I

Prețul unui abonament este de
24 lei trimestrial.

8 lei lunar,

Abonamentele pe luna iulie se fac Ia 
i chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin

deri, pînă Ia data de 30 iunie a.c. inclusiv.
ASIGURAȚI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM- 
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® BRANȘAMENTE ELECTRICE
Lucrările se execută cu materialul șantieru

lui, la prețuri cu ridicata, în termen scurt și de 
bună calitate.

Pentru salariați se execută lucrări și cu plata 
în rate.

Mica publicitate
PIERDUT film developat. Găsitorul este rugat să-I aducă 

la adresa : str. Oituz, bl 4/31, Aeroport

Consîsten|a și varietatea meniurilor

...Sfîrșitul lunii aprilie con
semna în cadrul minei Uricani 
reușita deplină a unei acțiuni 
minuțios pregătite Și de îndepli
nirea căreia se legau multe spe
ranțe. Organizarea unei avan
sări rapide ia lucrările de pre
gătire ale panoului 4, din stratul 
18. blocul II nord își dovedise 
valabilitatea arătînd că 200 de 
metri săpați lunar constituie o 
performanță Pe deplin realiza
bilă. Acesi veritabil record era 
„opera" membrilor brigăzii con
duse de CONSTANTIN TRI
FAN, una din cele mai tinere 
din cadrul exploatării și care 
parcurge cu pași repezi drumul 
unei incontestabile afirmări pro
fesionale.

Cei 192 de metri săpați repre
zentau o cifră impresionantă 
dacă se ține cont că au fost exe
cutați în condițiile tehnologiei 
clasice : profilul de săpare de 
7,9 mp includea atît stratul 18, 
cît și intercalațiile de steril, tă
ierea se realiza prin operațiuni 
de perforare, iar evacuarea me
canizat cu transportoare TR-3.

Realizările fizice deosebite au 
condus la o serie de indicatori 
tehn ico-economici corespunză
tori : planul brigăzii — realizat 
în proporție de 196%, producti
vitatea muncii — de 145 la sută, 
ier cîștigul la nivel de miner a 
fost de 207 lei/post.

Evenimentul a stîrnit. în mod 
firesc, întrebarea : în ce a con

stat secretul acestei veritabile 
autodepășiri ? Cum a fost posi
bilă triplarea de Ia o lună la 
alta a realizărilor brigăzii ?

A fost unanim recunoscută 
contribuția hotărîtoare a unei 
organizări superioare a lucrului, 
concepută de cadrele tehnice ale 
sectorului și aplicată cu stric
tețe, pe tot parcursul lunii. A- 
provizionarea și deservirea ire
proșabile au evitat întreruperile 
lucrului, făeînd să crească a- 
proape la nivelul maximum gra
dul de utilizare a timpului de 
lucru, s-a asigurat ciclicitatea o- 
perațiunilor de la frontul de 
lucru. Dar, alături de toate a- 
ccstea, a acționat un factor care 
scapă evaluărilor cantitative, în
să condiționează în mare mă
sură rezultatele unor asemenea 
proiecte îndrăznețe : oamenii, 
calitatea și atitudinea lor, mă
sura în care acceptă angajarea 
plenară pentru realizarea obiec
tivului propus.

„încă de la început am fost 
convinși de importanța deosebi
tă pe care o prezintă pentru 
producția sectorului nostru 
„pornirea" noului frontal din 
axul 6. Ne-am bucurat de în
crederea acordată și, dîndu-ne 
seama că vom avea tot sprijinul 
necesar, ne-am spus, că nu tre
buie s-o înșelăm.“ Așa își începe 
mărturisirea Constantin Trifan, 
tînărul brigadier.

o

,,M-am temut puțin cînd am 
aflat că noua noastră grupă 
urma să lucreze la pregătiri. Bă
ieții — bum, nici vorbă, dar eu 
toții veneam de la frontalele lui 
GHEORGHE SCORPIE și SA- 
MOILA PEGS și nu prea eram o- 
bișnuiți cu astfel de lucrări. Dar 
poate că a fost mai bine așa... 
Luînd totul de la început, de 
teamă să nu rămînem... mai la 
coadă, am îndrăznit mai mult 
decît alții. Iar apoi, văzînd că 
se poate, am căutai să’ nu pier
dem ritmul".

Luna aprilie a marcat o per
formanță de vîrf a brigăzii, în- 
cttnunînd o serie de rezultate 
bune obținute în lunile' ante
rioare Care să fi fost reacția 
celor doi de mai sus. a lui 
GHEORGHE ONICAȘ. 1OAN 
TRIFAN, ȘTEFAN SlLAV, 
FLOREA TUTOREANU și ai 
celorlalți componenți ai grupei 
în fața acestui succes ? Departe 
de a se declara mulțumiți, au 
învățat că pot să privească și 
mai departe și, fără să-și piar
dă simțul măsurii, au hotărît să 
înceapă în luna iunie „asaltul 
pentru 210 metri". Totodată au 
înțeles că pentru ca această 
nouă barieră să fie depășită va 
trebui ca fiecare să dovedească 
încă și mai multă exigență față 
de sine însuși, ca eforturile tu
turor să fie conjugate pentru 
atingerea țelului unic.

Născută în lupta pentru per-

fdrmanțe înalte, brigada lui 
Constantin Trifan, după ce a.e- 
vilat chiar dc la începui con
diția mediocrității, s-a consoli
dat treptat prin consumarea 
propriilor succese. Dar exemplul 
lor depășește cadrul strict al 
brigăzii. Prin el, colectivul în
tregii mine a adoptat sistemul 
de referință al performanțelor 
înalte, inițiativa singulară de 
ieri fiind îmbrățișată de tot mai 
mulți mineri. Constantin Grădi
narii realizează avansare de 
154 metri la săparea unei galerii 
cu profil de 12,5 mp, în blocul 
IV, în luna mai a.c. și nu ezită 
să—1 provoace la o întrecere a 
muncii în cursul lunii iunie pe 
prietenul său Constantin Trifan; 
MIHAI CEUCA și ION NICHI- 
ȚELEA își propun urgentarea 
străpungerilor ce le au de exe
cutat în blocul V/l și V/3 pen
tru asigurarea liniei de front a 
sectorului III ș.a.m.d.

Dc altfel, colectivul întregii u- 
nități miniere cunoaște azi o pu
ternică emulație creatoare și es
te angrenat îhtr-o admirabilă 
competiție al cărui rezultat fi
nal—ridicarea muncii la un nivel 
superior de rodnicie, îl dedică 
importantelor evenimente pe ca
re le va trăi poporul nostru în 
acest an : Conferința Națională 
a P.C.R. și cea de-a 25-a aniver
sare a Republicii.

Mihai BOGDAN

(Urmare din pag. 1)

Mohora) unde ca și la Paroșent, 
meniurile preparate se bazează 
pe aceleași produse de bază a- 
mintite înainte. Vizitând in ace
eași zi .și alte cantine din Pe
troșani și Petri'a constatăm că 
la cantina minei Dîlja lucrurile 
stau ntai bine în privința varie
tății și calității meniurilor, a 
răspunderii personalului de la 
bucătărie și a esteticii sălii de 
rte-se. Deși prin construcție lo
calul acestei cantine este iden
tic cu cele de Ia Paroșeni și Li- 
vezeni, vizitatorul simte aici 
ceva deosebit.

Cei 250 de abonați care ser
vesc zilnic masa la cantina mi
nei Dîlja se bucură de o aten
ție mai mare din partea perso
nalului de la bucătărie, condus 
de Aurelia Tîrî.ș — bucătăreasă 
șefă. Datorită preocupării și i- 
nițiativei conducerii cantinei, 
a'bonații pot servi la dejun cîr- 
năciori preparați de personalul 
cantinei, la prînz salată de cas
traveți, roșii, salată verde și 
cu regularitate, prăjituri prepa
rate la bucătărie. Administrato
rul cantinei, Eugenia Grosu, ne 
declară că meniurile preparate 
sîpt consistente, alternînd între 
4 800 și 5 600 calorii, deși se ba
zează pe aceleași alimente prin
cipale cu care sînt aproviziona
te și celelalte cantine muncito
rești din Valea Jiului. Aici în
să existența gospodăriei anexe 
pe lîngă cantină își spune cu- 
vîntul alături de priceperea și 
preocuparea personalului.

Diseutînd cu abonații care 
servesc ma.sa, printre care Tri

fan Pușca. Constantin Păsat 
ș.a. de la sectorul V al E. M. 
Dîlja, aflăm că ei sînt mulțu
miți de calitatea și cantitatea 
meniurilor, servirea este igieni
că și civilizată. O notă în plus 
o creează sala de mese bine în
grijită, cu aspect plăcut, creat 
de prezența florilor și a tablou
rilor,

Cîteva nemulțumiri 
și nereguli

Cu toate că situația existentă 
în prezent la cantinele munci
torești din Valea Jiului s-a îm
bunătățit mult în ultimele do- 
uă-trei luni — și acest lucru 
rezultă și din cele relatate pînă 
aici — se constată încă unele 
nemulțumiri pe care le înșirăm 
în rîndurile ce urmează.

Mulți abonați s-au plîns de ca
litatea necorespunzătoare a pîi- 
nii, în special la cantina minei 
Livezeni și a minei Dîlja.

Acest fapt a fost subliniat în 
mod deosebit de muncitorii mi
neri detașați de la Harghita în 
Valea Jiului printre care Mihai 
Șia, Albert Csiki, dar aspect'll 
respectiv l-au reclamat și alți 
abonați mai vechi ca loan Dia- 
gonița muncitor la F.S.H. Vul
can. Situația este recunoscută și 
de administratorul cantinei mi
nei Dîlja, Eugenia Grosu. care 
ne-a declarat că de cele mai 
multe ori pîinea livrată de fa
brica din Petroșani nu este co
respunzătoare ; e necoaptă, cu 
impurități și fără aspect comer
cial. Sesizările făcute pînă a-

cum au rămas fără nici un re 
zultat. De aceea este necesar ca 
organele inspecției comerciale, 
conducerea întreprinderii de pa
nificație. serviciile administrati
ve și controlul obștesc să acor
de mai multă atenție acestei 
probleme.

Deși în urma măsurilor luate 
de serviciul administrativ din 
cadrul C.C.P. activitatea canti
nelor se desfășoară în condiții 
mai bune trebuie să aducem 
din nou în discuție problema 
consistenței și varietății meniu
rilor. Personalul de la unele 
cantine, cum sînt cele de la 
Lonea. Petrila, Aninoasa și U- 
ricani. nu se străduiește îndea
juns pentru a satisface cerințe
le muncitorilor abonați, pregă
tesc meniurile fără să țină sea
ma de anumite criterii și pe cît 
este posibil, de gusturile celor 
ce servesc masa aici. Uneori, așa 
rum s-a subliniat și la analiza 
din luna martie, nu se acordă 
întreaga atenție consistenței și 
îmbunătățirii calității meniuri
lor.

Un alt neajuns, constatat la 
toate cantinele vizitate, este 
creat de absența solnițelor, a 
șervețelelor și a scobitorilor de 
la masă, a tacîmurilor și a ve
selei îngrijite precum și a să
punului și a prosoapelor de la 
chiuvete. De asemenea lipsesc 
condicile de sugestii și reclama- 
ții care stau închise în birourile 
administratorilor de cantine. 
Din această cauză propunerile 
și sugestiile abonaților nu se 
cunosc și nu sînt aduse la cu
noștința serviciilor administra
tive pentru a fi valorificate

Situația aceasta se menține 
de mai mult timp și cu toate

justificările „servite" de admi
nistratorii respectivi, nu o pu
tem accepta. Ea vine în totală 
contradicție cu eforturile depu
se pentru îmbunătățirea întregii 
activități a cantinelor despre 
care im vorbit.

Și. un ultim aspect, pe care 
dorim să-l mai relatăm, este 
t! gospodăririi fondului de mar
fă și întreținerea magaziilor. în
că se mai întîlnesc aspecte ne
gative în această direcție, cum 
ar fi tinerea unor cantități de 
alimente alterate lîngă cele 
proaspete, depozitarea ' veselei 
sparte în același loc cu produse- 
'e legumicole, neprotejarea unor 
a’imente împotriva prafului și 
insectelor Cazuri concrete la 
Paroșeni, Livezeni Petrila ș.a

Tată deci, numai cîteva din. 
cele mai frecvente nemulțumiri 
Și nereguli întîlnite cu prileiul 
raidului întreprins asupra că
ruia trebuie să-și îndrepte în
treaga atenție nu numai servi
ciul de resort din cadrul C.C.P., 
ci toți gospodarii de la unitățile 
miniere respective pentru înlă
turarea și eliminarea lor grab
nică.

îmbunătățirile substanțiale, 
obținute în activitatea cantine
lor din ultimele luni, trebuiesc 
menținute în permanentă la un 
înalt nivel calitativ, pentru a 
satisface cît mai deplin cerințe
le angajaților care servesc ma
sa la cantină.

In acest scop, trebuiesc valori
ficate din plin propunerile și 
sugestiile abonaților. care, așa 
cum s-au dovedit, constituie un 
real ajutor pentru toți factorii 
răspunzători de activitatea can
tinelor muncitorești din Valea 
Jiului.



Mesajul președintelui
Consiliului de Stat

Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU,

adresat celei de-a IX-a Conferințe 
la nivel înalt a Statelor membre
ale Organizației Unității Africane
îmi este deosebit de plăcut să 

adresez celei de-a IX-a Confe
rințe Ia nivel înalt a statelor 
membre ale Organizației Unită
ții Africane, în numele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, al guvernului 
și poporului român, precum și 
al meu personal, calde salutări 
și cele mai bune urări de suc
ces deplin.

Acționînd energic pentru abo
lirea definitivă a colonialismu
lui, a practicilor neocolonialiste 
și de discriminare rasială, pen
tru apărarea și consolidarea in
dependenței și suveranității na
ționale, pentru libertate și pro
gres social, popoarele Africii se 
afirmă tot mai mult ca o puter
nică forță antiimperialistă, e- 
xercită o influență crescîndă a- 
supra vieții internaționale actu
ale

Poporul român, angajat în 
prezent într-o vastă operă de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, urmăreș
te cu sentimente de profundă 
simpatie și solidaritate lupta 
popoarelor africane pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței naționale, se bucură sin
cer de realizările obținute în 
dezvoltarea lor economică și so
cială de sine stătătoare. Ca de
tașament activ al frontului anti- 
imperialist, el acordă sprijin 
multilateral mișcărilor de elibe
rare națională ale popoarelor 
din Angola. Mozambic, Guine
ea Bissau, Namibia și alte teri
torii coloniale. luptei lor pentru 
cucerirea libertății naționale, 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
progres și o viață mai bună. 
Guvernul și ponorul român con
damnă cu fermitate politica de 
apartheid si diseriminare rasia
lă dusă de regimurile minori
tare rasiste din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia

Ne pronunțăm cu consecven
tă pentru instaurarea în relați
ile dintre state, a principiilor

respectării independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului 
reciproc, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, conform interese
lor și voinței sale naționale, 
pentru participarea tuturor sta
telor la soluționarea probleme
lor majore ale contemporanei
tății.

Recenta vizită pe care am în
treprins-o în opt țări africane, 
convorbirile pe care le-am avut 
cu acest prilej au constituit o 
puternică manifestare a senti
mentelor de prietenie și solida
ritate care leagă poporul român 
de popoarele africane, o contri
buție importantă la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
țările africane, în lupta împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru asigurarea păcii și secu
rității tuturor popoarelor.

România, țară socialistă, ea 
însăși în curs de dezvoltare, 
consideră că lichidarea decala
jelor economice dintre țările 
dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare trebuie să devină o 
preocupare fundamentală a în
tregii comunități internaționa
le, impune mobilizarea eforturi
lor fiecărui popor pentru valo
rificarea în interes propriu a 
resurselor sale naționale, lărgi
rea cooperării internaționale pe 
baze echitabile și măsuri prac
tice de sprijinire a acestor efor
turi de către statele avansate.

îmi exprim convingerea că 
reuniunea dumneavoastră va a- 
duce o nouă contribuție la lupta 
pentru eliberarea 
pentru lichidarea 
lonialismului, a 
apartheidului, la 
tății africane, la 
conomică de sine
s'ațelor Africii. <lf cauza păcii 
si colaborării internaționale.

națională, 
sechelelor co- 
rasismului și 
întărirea unl- 
dezvoltarea e- 

stătătoare a
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PREZENȚE
ROMÂNEȘTI »
♦ II AGA. — In cadrul celui 

de-al 12-lea Congres al Federa
ției Internaționale de Artă Foto
grafică (F.I.A.P.), ambasadorul 
României în Olanda, George E- 
lian, a înmînat ordinul Meritul 
Cultural cl. I conferit de președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, domnilor dr. Maurice 
van der Wyer, președinte al 
Fd.A.P., și Roland Bourigeaud, 
vicepreședinte al federației, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
și cunoașterea peste hotare a ar
tei fotografice românești.

V1ENA. — A doua etapă a 
concursului internațional de can
to, vioară și pian, care se desfă
șoară la Viena în cadrul „Saptă- 
mînilor festive vieneze", s-a în
cheiat cu un nou succes pentru 
cohcurenții români. Astfel, Andrei 
Agoston a obținut premiul 1 la 
vioară, confirmînd prestigiul de 
care se bucură arta interpretativă 
românească. Un alt solist din (ara 
noastră, violonistul Șerban Lupu, 
a primit o mențiune. Premiul l 
la vioară a fost, de asemenea, a- 
tribuit concurentului belgian Ru
dolf Verthen.

Primele cronici ale ziarelor vie
neze elogiază modul cum s-a 
prezentat în concurs laureatul ro
mân. „Andrei Agoston — scrie, 
de pildă, ziarul „Arbeiter Zei- 
tung" — a interpretat concertul 
lui Brahms cu o profundă muzi
calitate, o inteligentă construcție 
artistică și cu o deosebită natu
ralețe". La rîndul său, ziarul „Die 
Presse" relevă că „ascensiunea so
listului român, de la concurs... de 
din 1968 — Leipzig și 1970 — 
Moscova, este uimitoare".

DELHI. — Călduri neobiș
nuit de mari au fost înregistrate 
din nou în majoritatea regiunilor 
clin nord-estul Indiei — în Ben
galul de vest, regiunile interioare 
din statul Orissa și în partea sep
tentrională a statului Uttar-Pra- 
desh — unde termometrul a a- 
tins, la umbră, 45 de grade. Din 
cauza insolației, 485 ele persoane 
și-au pierdut viața. La Delhi, 
mercurul termometrului a urcat 
la 43 de grade la umbră.

Congresul sindicatelor 
din R. S. Cehoslovacă

PRAGA 12. — Corespondentul 
Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
In sala congreselor din Parcul de 
Cultură și Odihnă „Julius Fucik" 
din Praga s-au deschis, luni dimi
neață, lucrările celui de-al VlII-lea 
Congres al Mișcării Sindicale Revo
luționare din R. S. Cehoslovacă. 
Congresul va dezbate activitatea sin
dicală desfășurată în ultimii patru 
ani, va stabili sarcinile pentru ac
tuala etapă a construcției socialiste, 
și va alege organele conducătoare 
ale organizației.

La lucrările congresului participă 
peste 1 500 de delegați, reprezentînd 
pe cei 5 milioane de membri ai or
ganizației, precum și oaspeți din pes
te 70 de țări. Din partea Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia participă o delegație condusă de 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. Conducătorul delegației 
române, precum și ai celorlalte de
legații au- luat loc în prezidiu.

In prezidiu se aflau, de asemenea, 
secretarul general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Gustav Husak, 
președintele Republicii, Ludvik Svo
boda, președintele guvernului fede
ral, Lubomir Strougal, alți condu
cători de partid și de stat ceho
slovaci.

Ladislav Abraham, președintele 
Consiliului Central al sindicatelor 
slovace, vicepreședinte al Consiliujui 
Central al Mișcării Sindicale Revo-

luționare din Cehoslovacia, a salu
tat delegațiile străine prezente la 
lucrările congresului.

Raportul asupra activității desfă
șurate de sindicatele cehoslovace în 
perioada dintre cele două congrese 
a fost prezentat de Karel Hoffmann, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele Con
siliului Central al Mișcării Sindi
cale Revoluționare din Cehoslovacia.

In ședința de după-amiază a luat 
cuvîntul Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia

Delegații române

peste hotare

R.F.G.

Rezultatele

SOFIA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Amariței, trans
mite : Luni, a sosit la Sofia dele
gația română, condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care Va participa la festivitățile pri
lejuite de cea de-a 90-a aniversare 
a nașterii lui Ghcorghi Dimitrov.

Delegația a fost întîmpinată, la 
sosire, de Pcncio Kubadinski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, I.aliu Gancev,

Colocviu științific
> > I

româno-sovietic
MOSCOVA 12. — Coresponden

tul Agerpres, Laurențiu Duță, trans
mite : La 12 iunie, la Moscova, au 
început lucrările celui de-al doilea 
colocviu științific româno-sovietic, 
organizat de Institutul de economie 
a sistemului socialist mondial al A- 
cademiei de științe a U.R.S.S. și de 
Institutul de cercetări economice al 
Academiei de Științe sociale și po
litice din Republica Socialistă Ro- 
țpânia. Din țara noastră participă 
o delegație de oameni de știință,

condusă de dr. Constantin Grigo- 
rescu, director adjunct al Institutu
lui de cercetări economice, iar din 
Uniunea Sovietică — oameni de ști
ință, în frunte cu prof. dr. Oleg 
Bogomolov, directorul Institutului de 
economie a sistemului socialist mon
dial.

Lucrările colocviului, în cadrul 
căruia vor fi discutate probleme ale 
cooperării economice româno-sovieti- 
ce, vor dura trei zile.

secretar al Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Boris Dimitrov, 
membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
de activiști ai C.C. al P.C. Bul
gar.

A fost prezent ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Sofia, 
Nicolae Blejan

★
LONDRA 12. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Delegația economică guverna- 
m-ntală română, condusă de Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, care se află într-o vizită în 
Anglia, a început luni convorbirile 
oficiale cu John Davies, secretar de 
stat al Departamentului Comerțului 
și Industriei din Marea Britanie. Cu 
acest prilej, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare economi
că dintre țara noastră și Marea Bri
tanie.

Ministrul John Davies a oferit, 
apoi, în onoarea oaspeților români 
un prînz, la care au participat Jo
seph Goldber, ministru de stat la 
Foreign Office, alte persoane oficia
le. A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la londra. 
Vasile Pungan.

In după-amiaza aceleiași zile, de
legația economică guvernamentală 
română a avut convorbiri cu lordul 
Stokes, președintele Corporației „Bri
tish Leyland Motor", și cu specia
liști ai companiei.

preliminarii 
a'e alegerilor 

din Bavaria
BONN 12 (Ageipies) — Potri

vit unor rezultate preliminarii, în 
alegerile comunale și districtuale des
fășurate duminică în landul vest- 
german Bavaria, candidam! din par
tea Partidului Social Democrat la 
funcția de primai al orașulm Mun
cile-, George Kronawiitet a întru
nit 55,7 la sută din voiuii anunță 
agenția DPA. Candidatul Uniunii 
Creștin-Sociale — aripa bavareză a 
Uniunii Creștin-Demqcrate — nu a 
obținut decît 37,7 la sută din su
fragii. Victoria P.S.D. este apreciată 
ca depășind cu mult importanța re
gională, avînd în vedere că în acest 
land U.C.S. se bucura de o puter
nică influență politică

La Niirnbcrg a cîștigat 
57,1 la sută din voturi. 
U.C.S. cu 32,3 la sută și
cu 1,9 la sută. La Erlangen, candi
datul P.S.D.. Heinrich Lades, a pre- 
lu funcția de primar genei a! de 
la un reprezentam al U.C.S. <aie 
de.inea acest post din 1959.

Din .auza sistemul ii electoral ex
trem de complicat, rezultatele finale 
ale alegerilor comunale și districtuale 
din Bavaria vor fi cunoscute cel 
mai devreme miercuri

P.S.D. cu 
urmai de 
de P.1..D.

PE FRONTURILE DIN INDOCHINA
................................. .. """" U ....... .......

Noi atacuri lansate de unitățile
F.N.E. din Vietnamul de sud

SUD 12 (A- 
relatărilor a- 

armatc

Victorii

VIETNAMUL DE 
gerpres). — Potrivit 
gențiilor de presă, forțele 
populare de eliberare din Vietnamul 
de sud au lansat, luni, noi atacuri 
împotriva pozițiilor deținute de tru
pele marionetă în regiunea Saigontt- 
ltti. In cursul nopții de duminică 
spre luni, patrioții au declanșat un 
tir masiv de artilerie grea împotri
va punctelor întărite ale inamicu
lui din localitatea Suen Mok, aflată 
la 80 km sud-est de Saigon.

După o intensă pregătire de ar
tilerie, unitățile F.N.E. au atacat.

li 
de asemenea, garnizoana Ttien Binh 
d: i Delta Mekongului. Lupte puter
nice au fost înregistrate în zona 
aflată la sud de An Loc, de-a lun
gul șoselei strategice nr. 13, și în 
regiunea Platourilor Centrale, unde 
forțele patriotice au dat o serie de 
lovituri bazelor inamicului situate 
la nord de orașul Kontum.

Bombardierele strategice B-52 au 
efectuat, în cursul nopții, 13 raiduri 
asupra zonelor eliberate din Vietna
mul de sud, în jurul orașelor Hue, 
Kontum, An Loc și în provincia de 
coastă Binh Dinh.

ale
forfelor

patriotice 
cambodgiene

PNOM PENH 12 (Agerpres). — 
Forțele patriotice cambodgiene din 
provinciile Kampot și Takeo au 
scos din luptă, în perioada 4—14 
mai, peste 2 600 de soldați inamici, 
transmite agenția khmeră de infor
mații. Totodată, ele au distrus sau 
avariat aproape 30 de baze și po
ziții fortificate, capturând 
2 500 arme de 
tone muniții.

In perioada 
Angkor Chey, 
și altele din cele două provincii au 
fost complet eliberate, iar alte cî- 
teva districte eliberate parțial.

să revizuiască acordurile
încheiate cu S. U. A

MANILA 12 (Agerpres). — In
tr-un mesaj radiodifuzat, rostit cu 
prilejul aniversării zilei independen
ței naționale, președintele Filipine- 
lor, Ferdinand Marcos, a reafirmat 
ho' srîrea guvernului său de a pro
ceda la revizuirea acordurilor mili
tare și economice încheiate cu Sta
tele Unite, informează agenția U- 
nited Press International. Simbolul 
cel mai pregnant al prezenței ame
ricane în Filipine este existența celor 
două baze — una navală, in golful 
sudic, cealaltă — aeriană, în loca
litatea Clark, ambele implicate în 
sprijin logistic acordat trupelor Sta
telor Unite din Vietnam, a spus 
Marcos. Revizuirea tratatelor mili
tare și economice cu Statele Unite, 
a adăugat el, trebuie să fie profun
dă și cit se poate de urgentă.

Președintele Marcos a arătat că 
vor fi adoptate și alte măsuri pen-

tru a sprijini dezvoltarea economici 
și culturii filipineze. „Considerăm 
că independența noastră ar fi lip
sită de conținut atîta timp cîi nu 
reușim să ne eliberăm pe deplin 
de sub influența și controlul străin", 
a declarat oreședintele H.dl,.... ..
Marcos

Ferdinand

★
WASHINGTON 12 

— Purtătorul de cuvînt 
mentului de Stat, Charles Bray, a 
declarat ziariștilor că „Statele Uni
te intenționaeză să mențină pe o 
perioadă nelimitată forțele lor mi
litare în Filipine". El a precizat că 
Administrația americană a informat 
guvernul de la Manila despre această 
intenție, într-o notă de răspuns la 
cererea Filipinelor de a cunoaște 
punctul de vedere oficial a! State
lor Unite în legătură cu viitorul ba
zele lor de ne teritoriul filininez.

(Agerpres). 
al Departa-

IX-a Confe-
Ct. (J. A. vor

peste
diferite tipuri și 100

amintită, districtele
Kirivong Kohandet

RABAT
Deschiderea Conferinței

nivel
a

ia înalt a O. U. A,
' BABA® 12. — Vrimisul special 
SAjțerpre's, Nicolae Badea, transmite : 
fcîlni seara, s-a deschis, în capitala 
marocană, cea de-a IX-a Conferință 
la nivel înalt a Organizației Unită
ții Africane.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de regele Hassan al II-lca al 
Marocului. A luat cuvîntul, de ase
menea, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

In ajunul deschiderii conferinței, 
secretarul general al O.U.A., Diallo 
Telli a subliniat că reuniunea va 
permite participanților să facă un 
amplu bilanț al realizărilor, precum 
și al problemelor încă nerezolvate 
în cei nouă ani care au trecut de 
la prima reuniune la nivel înalt a 
O.U.A.. să traseze liniile directoare

ale activității de viitor a organiza
ției. La conferință iau parte șefi de 
stat și guvern, ori reprezentanți ai 
acestora, din 40 de state africane, 
participare pe care nu a cunoscut-o 
încă organizația de la crearea sa, 
în 1963

Pe agenda de lucru a conferinței 
se află înscrise peste 30 de proble
me, un loc primordial ocupîndu-1 
lupta împotriva colonialismului și 
discriminării rasiale, precum și a- 
cordarea unui sprijin sporit mișcă
rilor de eliberare națională, sub 
toate formele. Celelalte probleme se 
referă la situația din Orientul A- 
propiat și din Indochina, coordona
rea și intensificarea cooperării eco
nomice. Sînt supuse spre examinare 
17 rezoluții elaborate de Consiliul

Recrudescență a actelor de violență
Ain

BELFAST 12 (Agerpres). — Ziua 
de ieri a fost marcată în Irlanda de 
Nord de o recrudescență a actelor 
de violență, precum și de ciocniri 
armate îmre trupele britanice stațio
nate în Ulster și clemente înarma
te ale celor două comunități.

După două zile de demonstrații 
organizate de extremiștii protestanți, 
care au ridicat, din nou, în unele 
locuri baricade, în cartierul Ardoyne, 
din Belfast, a izbucnit un violent 
schimb de focuri între catolici și 
protestanți, soldat cu patru morți

și numeroși răniți. In urma inter
venției trupelor britanice, doi mili
tari au fost uciși. Un alt militar 
britanic a fost împușcat la London
derry.

Ca urmare a evenimentelor de 
duminică, numărul total al persoa
nelor civile și militare ucise în cursul 
actelor de violență în Ulster a ajuns 
la 367.

Ministerial al O.U.A., care 
dat reuniunea șefilor de stat, 
luția cu privire la Rhodesia 
niază necesitatea unei lupte susți
nute pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale populației Zimbabwe și 
se pronunță pentru menținerea sanc
țiunilor politice, diplomatice, econo
mice și de altă natură, stabilite de 
O.N.U. împotriva guvernului de la 
Salisbury, pînă ce actualul regim 
rasist va fi abolit. Rezoluția asu- 
Îira Namibiei recunoaște legitimitatea 
uptei poporului din Namibia, in

clusiv calea armată, împotriva re
gimului rasist de la Pretoria, subli
niază dreptul inalienabil al poporu
lui namibian la libertate și indepen
dență.

Actualul președinte în exercițiu al 
O.U.A., Moktar Ould Daddah, șe
ful statului Mauritania, va prezenta 
conferinței raportul „Comitetului ce
lor zece", însărcinat cu sprijinirea 
soluționării pe cale politică a crizei 
din Orientul Apropiat. Conferința 
urmează să aleagă noul secretar ge
neral al O.U.A., post pentru care 
candidează actualul titular, Diallo 
Telli, ministrul justiției din Volta 
Superioară, Malik Zoromc, șeful 
diplomației somaleze, Omar Ghaleb 
și ghanezul Quaison Sackei, fost pre
ședinte al Adunării 
O.N.U

Lucrările celei de-a 
rințe la nivel înalt a 
dura pînă la 15 iunie.

precc- 
Rezo- 
subli-
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lucrătorilor comoamei nord americane 
Marcona Mining Company"

Grupul de lucru comun al 
Partidului Comunist Francez și al 
Partidului Socialist s-a întrunit în
tr-o nouă ședință de lucru, inau- 
gurînd etapa de redactare a texte
lor, a anunțat ziarul „LTIumanite". 
Următoarea ședință a fost stabilită 
pentru data de 15 iunie.

Cele două partide au hotărît în 
principiu să organizeze o întîlnire 
la cel mai înalt nivel pentru a exa
mina stadiul discuțiilor în vederea 
elaborării unui program comun de 
guvernămînt, a afirmat Claude 
Estier, secretar național al P.S.F., 
în cursul unei reuniuni a partidu
lui său.

Expediție cu 
„hovercraft"
KATMANDU 12 (Agerpres), 

— Antropologul francez Michel 
Peissel și scriitorul și zoologul en
glez Michael Alexander au sosit 
în capitala Nepalului, Katmandu, 
după o expediție efectuată la 
bordul unui „hovercraft" (vehicul 
ce se deplasează pe o pernă de 
aer), în cursul căreia au străbătut, 
pe nouă rîuri nepaleze, peste 
3 000 de porțiuni inaccesibile am
barcațiunilor obișnuite. In cele 
trei luni ale expediției, membrii 
acesteia au parcurs pe rîurile din 
Himalaia circa 2 000 de kilome
tri și au stabilit un record de 
altitudine pentru „hovercraft", 
navigînd la 3 200 metri deasupra 
nivelului mării, pe un curs de 
apă situat între masivele Anna
purna și Dhaulagiri.

——---------------------------
*--------------------------------t
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$ Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, a primit de
legația P. C. Portughez, condusă 
de Alvaro Cunhal, secretar general 
al partidului, aflată în vizită în 
R.P.D. Coreeană, și a avut o con
vorbire cu membrii delegației, infor
mează agenția ACTC.

Un nou bilanț — nici acesta 
definitiv — al victimelor inundații
lor ce s-au produs, la sfîrșitul săp-

VIETNAMUL DE SUD: Ocuparea unei baze de artilerie 
S.U.A. în regiunea Quang Tri.
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Vreme friguroasă și ninsori 
în regiunea Alpilor

Pe întreg teritoriul Franței, temperatura a cunoscut, 
ultimele zile, scăderi accentuate, coborînd, în unele zone 
altitudine ridicată, pînă la zero grade. In masivele Dole 
Noirmont, din Jura, zăpada a acoperit versanții munților 
ninsori înregistrîndu-se și în sud, în Alpii Maritimi. Astfel, 
în trecătoarea Allos stratul de zăpadă a atins o grosime care 
a reclamat intervenția utilajelor de deszăpezire

Și în Elveția a nins în numeroase zone, de regulă in 
cele cu o altitudine de peste 2 006 de metri, în timp ce în 
regiunile mai joase au căzut ploi abundente, ce au provocat 
ieșirea din matcă a unor cursuri de apă. Ninsorile au împie
dicat redeschiderea circulației rutiere prin trecătorile alpine 
Neufenen și Saint—Bernard, ambele situate la 'o altitudine 
de aproape 2 500 de metri.

LIMA 12 (Agerpres). 
— Trei mii de lucrători 
ai companiei miniere 
nord-americane „Marco
na Mining Company", 
care exploatează cele 
mai mari zăcăminte de 
minereu de fier din Pe
ru într-o regiune situată 
la 500 kilometri sud de

Lima, au hotărît să în
ceapă, de astăzi (marți), 
o grevă pe termen nede
finit și să organizeze un 
marș spre capitala țării.

Sindicatul salariaților 
de la „Marcona Mining 
Company" a acuzat ad
ministrația companiei de 
desfășurarea unor acțiuni

menite să compromită 
programele inițiate în 
diverse domenii de au
toritățile guvernamentale 
și a cerut ca această ma
re întreprindere minieră 
să fie naționalizată. Tot
odată, muncitorii corn 
panici au cerut ca aceas 
ta să plătească statului

peruan impozitele 
tante, cifrate la peste 
27 000 000 dolari, să a- 
dopte măsuri în vederea 
îmbunătățirii condițiilor 
de trai și de muncă ale 
salariaților și să repri
mească la lucru pe cei 
concediați.

(Agerpres)

tămînii trecute, în zona orașului a- 
merican Rapid City, din Dakota de 
sud, indica un număr de 208 morți, 
existînd temeri ca, în condițiile în 
care alte peste 500 de persoane 
continuau să fie date dispărute, nu
mărul celor ce și-au pierdut viața 
să fie și mai mare.

Funcționarii băncilor particu
lare clin Belgia au declarat, luni, 
grevă pe scară națională, în semn 
de protest față de refuzul patrona
tului de a satisface revendicările for
mulate de sindicat. Angajații bănci
lor de stat urmează să se ralieze 
joi greviștilor. Negocierile dintre re
prezentanții celor două părți au 
fost întrerupte la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute fără a permite realiza
rea vreunui acord.

<£> In localitatea americană Mid
dletown, din statul New Jersey, a 
avut loc o demonstrație de piotest 
împotriva războiului din Vietnam. 
Mai multe sute de persoane au încer
cat să blocheze un tronson de cale 
ferată ducînd spre un depozit de 
muniții al complexului naval situat 
în apropiere. Au fost arestate 
de persoane.

§ Guvernul de la Damasc a în
treprins demersuri pe lingă guver
nele Irakului, Arabici Saudite, Ku
weitului și Federației Emiratelor A- 
rabe Unite în vederea încheierii te
nor acorduri privind reglementarea 
transportului rutier cit toate a- 
ceste țări, informează agenția France 
Presse.

In așteptarea încheierii acestor a- 
corduri, guvernul sirian a autorizat 
autocarele publice kuweitiene și sau
dite să asigure transportul de pasa
geri clin țările respective spre Siria.

52

La începutul lunii mai,
Belgia au fost înregistrați 74 804 
meri — s-a anunțat oficial la Bru
xelles.

in 
fO-

<> Brigitte Bean, locuitoare în 
vîrstă de 31 de ani a orașului vest- 
german Frankfurt, a născut cinci ge
meni — un băiat și patru fetițe. 
Mama și copiii se simt bine.

La tribunalul special din Ma
drid, anunță ziarul „L’Unita", a 
început la 10 iunie, un proces îm
potriva a 22 de persoane care se 
opun actualului regim, acuzate de 
propagandă ilegală, și de asociere 
interzisă — ca urmare a constituirii 
în provincia Murcia a unui Comitet 
provincial al Partidului Comunist 
din Spania.

Procurorul a cerut pedepse vari
ind între șase luni și 12 ani de 
închisoare și amenzi între 5 000 și 
50 000 de pesetas.

AUSTRALIA

O companie americană care exploatează 
mina South Clifton, la 50 mile sud de Sidney, 
a anunțat muncitorii că urmează să fie con- 
cediați, întrucît piața de desfacere a cărbune
lui în Italia, este concurată de o altă mină 
australiană, tot sub patronaj american. Ame
nințați cu șomajul, minerii au ocupat mina și 
refuză să o părăsească. Ei continuă să mun
cească și să dea producția obișnuită de cărbu
ne urmînd să găsească și piața de desfacere. 
Pus în această situație, patronatul a încercat

să laie curentul electric cu ajutorul căruia 
funcționează pompele din mină, și în acest fel 
să inunde minele. Dar muncitorii au ocupat și 
stația electrică, angajîndu-se să conducă de 
aici înainte mina ca fiind a lor, beneficiul ur- 
rnînd să fie împărțit sub formă de salariu. 
Reprezentanții minelor au cerut într-o confe
rință a minerilor ca Ministerul Minelor din 
Australia să recunoască mina ca fiind proprie
tate muncitorească și să-i ajute Ia desfacerea 
cărbunelui pe piață.

In foto: Mineri de la mina South Clifton 
ieșind din șut după prima zi de lucru fără 
patron.
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