
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe scriitorul și editorul 

italian Giancarlo Vigorelli
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene

ral al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit luni' după-amiază, în stațiunea 
Neptun, Pe scriitorul și editorul italian Gian
carlo Vigorelli, care face o vizită în țara noastră.

La primire a fost de față tovarășul Dumitru

Popescu, membru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

Cu acest prilej, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și oaspetele italian a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

ÎNTRE 25 IUNIE Șl 4 IULIE LA BUCUREȘTI 
O NOUÂ EXPOZIȚIE INTERNAȚIONALA

unanimă a comuniștilor,
CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMENCINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN

în lumina sarcinilor izvorîte din
Conferința județeană de partid

CTIVE MAJORE

din

Al. SANDULESCU

de milion de piese?

EA E.M. LONEA

T. KARPATIAN

Conferința extraordinară a 
organizației județene de par
tid care s-a desfășurat la Hu
nedoara în ziua de 24 iunie 
a.c. rămîne înscrisă nu numai 
ca un eveniment remarcabil în 
cadrul 'vastelor acțiuni pregă
titoare ale organizațiilor de 
partid din județ în întîmpina
rea apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului ci și un 
moment cu totul deosebit în 
contextul preocupărilor din ce 
în ce mai ample pentru per
fecționarea conducerii întregii 
vieți economico-sociale, pentru 
ridicarea nivelului muncii în 
toate sferele de activitate, pen
tru adîncirea democrației socia
liste pentru creșterea ge
nerală a eficienței. Pe ba
za analizării profunde, com
petente, într-un spirit de 
înaltă responsabilitate comu
nistă și de inițiativă creatoare 
a modului cum se îndeplinesc 

Ce știți despre strungarul 
care a făurit o jumătate

• Așa cum sculptorul modelează 
statuia

• Să înveți și pe alții tainele me
seriei cum ai învățat și tu

• Omul are nevoie de un model

Nimic nu-l definește cu mai mare elocven
ță pe om decit rezultatele muncii sale, decît mo
dul în care el privește și-și onorează prin fapte 
această viziune, celui care se dăruiește cu pa
siune activității profesionale. Florea Măciucă 
„strungarul de înaltă clasă", cum se exprima un 
tovarăș de muncă de-al lui și pe care-l căutam 
deunăzi a trăit momente de maximă elevație, de 
eforturi neîntrerupte încă din prima zi de uce
nicie pentru a-și atinge țelul visat. In hala 
strungurilor, în lumea zumzetului și a freamă
tului permanent al muncii, l-am găsit pe Florea i 
e tînăr, mic de stat, dar zdravăn, cu o uitătură 
dreaptă și gesturi sigure. Mi-a spus direct: „Nu 
acum... după ce termin seria !“ și a rămas lingă 
strung. Oricît aș vrea, nu pot să-mi ascund mi
rarea. Ochii mei întreabă mereu 1 „Ce anume 
deosebit face acest om ?" Francisc Legrand, 
maistrul din schimbul II, zîmbește.

— Mi-ați cerut să vă prezint pe cel mai bun 
strungar din uzină. Nu vă uitați că e tînăr, este 
aici din 1957 și nu se poate spune că n-a crescut 
în anii aceștia... Așa că, e mult mai „vîrstnic" 
decît credeți.

...II scrutez cu privirea. Mîinile lui Florea 
Măciucă se mișcă cu aceeași delicatețe cu care 
ai atinge clapele unui pian, cu aceeași apăsare 
bărbătească cu care sculptorul modelează con
tururile unei statui. Are o duritate a ei mese
ria de strungar, dar și o finețe greu de perce
put în toate „ungherele" ei... Gindul conturează

Dem. D. IONAȘCU

hotărîrile Conferinței Naționale 
din anul 1967 și ale Congre
sului al X-lea al partidului, 
Conferința extraordinară a or
ganizației județene de partid 
a concretizat — în hotărîreaa- 
doptată — principalele sarcini 
menite să ducă la îmbunătăți
rea în continuare a activității 
de partid, economice și de stat 
și a sintetizat angajamentele 
comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din județ pe 
anul în curs. In telegrama a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se arată că anul a- 
cesta economia națională va 
primi suplimentar din partea 
județului Hunedoara o produc
ție marfă fabricată în valoa
re de 200 milioane Iei - cu 
peste 50 milioane lei peste 
angajamentul inițial - se vor 

I

obține beneficii peste plan în 
valoare de 50 milioane lei, se 
vor realiza în plus 3 000 tone 
în minereu marfă, 20 000 tone 
fontă, 25 000 tone oțel, 25 000 
tone laminate intermediare și 
finite, 120 milioane KWh ener
gie electrică și alte produse, 
se vor depăși livrările de pro
duse Ia fondul pieții cu cel 
puțin 4 milioane lei, iar prin 
raționalizarea consumurilor spe
cifice se vor economisi 3 000 
tone cocs metalurgic, 3 500 to
ne metal, 15 000 tone combus
tibil convențional, 10 milioane 
KWh energie electrică. Telegra
ma exprimă angajamentul ju
dețului de a livra la export 
peste plan, produse în valoare 
de 7,8 milioane lei valută, pre
cum și angajamentul de a da 
în folosință înainte de termen 
- în cadrul activității de inves-

(Continuare în pag a
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Vie preocupare pentru e ® ®j« j® •însușirea inițiativei 
994 cîmpuri avansare 

pe zi și aripă 
în abatajele cameră6*

%
Ieri dimineață, prin telefon, tovarășul loan Șilinca pre

ședintele comitetului sindicatului exploatării, ne-a făcut cu
noscut că 4 brigăzi de mineri care lucrează'în abataje ca
meră cu două aripi la mina Lonea, au îmbrățișat iniția
tiva minerilor de la Aninoasa „4 CÎMPURI AVANSARE PE 
ZI ȘI ARIPA ÎN FIECARE ABATAJ CAMERĂ" și obțin re
zultate bune. Acestea sînt brigăzile conduse de ZAHARIA 
BAlAUȚA, MARIN CIUBĂR, TRAIAN MOLNAR și CON
STANTIN CHIȚOIU.

Potrivit primelor calcule estimative, cantitatea de căr
bune pe care brigada lui Zaharia Bălăuță, spre exemplu, 
o va extrage lunar în plus, avansînd în abataj 4 cîmpuri 
pe zi și aripă, însumează 500 de tone. Aceasta îi va asigura, 
totodată, un spor de productivitate de peste 17 Ia sută și 
un cîștig mediu pe post de miner de 160 Iei. Celelalte trei 
brigăzi vor realiza prin aplicarea inițiativei, numai în luna 
iulie, 1200 tone do cărbune peste sarcinile de plan. După 
părerea președintelui comitetului sindicatului, la mina Lo
nea sînt condiții prielnice pentru ca alte 9 brigăzi din abata
je cameră cu două aripi să-și însușească imediat și să apli
ce cu rezultate bune ritmul de lucru cu 4 cîmpuri Pe zi și 
aripă de abataj. Pentru a veni în sprijinul brigăzilor de la Lo
nea se preconizează o consfătuire cu șefii brigăzilor de la 
abatajele cameră, unde aceștia, după ce în prealabil vor 
analiza posibilitățile concrete din fiecare abataj în parte și 
vor chibzui împreună cu oamenii din brigăzi. își vor spune 
cuvîntul.

Există, deci, preocupare, există dorință de a amplifica 
rezultatele bune de pînă acum, de a majora angajamentele 
minerilor Ioneni în însuflețitoarea întrecere socialistă ce se 
desfășoară în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de-a XXV-a aniversări a Republicii.

Cantitatea de cărbune cu care minerii de la Lonea și-au 
majorat deja angajamentele în cinstea celor două eveni
mente însumează pînă acum 3 600 tone de cărbune.

îndrumarea comitetului 
de partid, cu sprijinul comite
tului U.T.C. și sindical, colec
tivul de muncă al autobazei 
nr. 3 Petroșani a reușit, ca ur
mare a depășirii coeficientului 
de utilizare a parcului cu 0,3 la 
sută și de utilizare a capacității 
mijloacelor cu 4,00 la sută, să 
transporte, în primele 5 luni 
ale anului în curs, peste preve
derile de plan, cu 4,3 la sută 
mai multe mărfuri, cu 23,1 la 
sută mai mulți călători.

In obținerea acestor presti
gioase succese s-a evidențiat, în

C1TIȚ1 în numărul de mîine
© Noi relatări despre munca plină de dăruire și hotărîre a 

colectivelor unităților economice din Valea Jiului, evoluția 
în generalizarea inițiativelor minerilor în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului;

® Rubricile : ROMANIA SOCIALISTA ÎN IMAGINI ȘI 
FAPTE. Astăzi : Despre covoarele de Alba; Informații 
utilitare; Secvențe culturale; Mini-Magazin;

® In pagina a 4-a cele mai proaspete evenimente petrecu
te în ultimele 24 de ore pe glob.

Petroșani
frunte cu comuniștii, întregul 
colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai autobazei din rîn- 
dul cărora amintim i mecanicii 
Constantin Boștină, Matei Giit- 
tfeld, Octavian Farcaș, Marcu 
Mureșan, conducătorii auto 
Ion Ghiță, Iuliu Cociu, Ion 
Cănăvoiu, Vasile Stelian și pe 
maiștrii Ion Bondrea și Ni
colae Nițulescu.

Lucrătorii autobazei sînt 
ferm hotărîți să întîmpine Con
ferința Națională a partidului 
cu noi succese în muncă, supli- 
mentîndu-și în acest scop an
gajamentul la indicatorul călă- 
tori/km de la 400 000 la 800 000.

Complexul expozițional de la Pia
ța Scînteii, din București, găzduieș
te, începînd de duminică, 25 iunie, 
o nouă manifestare specializată de 
mare amploare: Expoziția interna
țională de mașini pentru industria 
textilă, confecții, tricotaje, pielărie 
și încălțăminte. Circa 40 de firme 

. renumite din Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R. F. a Germaniei, Italia, 
Japonia, Polonia și Ungaria și între
prinderi specializate de comerț ex
terior, construcții de mașini și in
dustrie ușoară din țara noastră pre-

La Deva, manifestările din cadrul 
ultimei zile a festivalului „Sarmis" 
au debutat cu un atractiv concurs 
de muzică ușoară rezervat tinerelor 
talente. Cei 16 inter pre ți, proveniți 
din toate colțurile județului, au de
monstrat calități vocale certe, vir
tuozitate interpretativă, cucerind e- 
logiile sutelor de spectatori prezenți 
în sala „Arta". Juriul a avut o 
misiune grea, dar pînă la urmă s-a 
decis asupra cîștigătorilor. Cei mai 
buni soliști sînt, în. ordine, următo
rii: Margareta Suciu (Hațeg}, Zoe 
Tudor an și Vladimir Ursa (ambii 
din Deva}. O apariție meritorie au 
avut cei trei concurenți din Valea 
Jiului, al căror talent a fost remar
cat în unanimitate ; Gina Pătrășcoiu 
și Ricu Tudor an au obținut, cîte 
o mențiune, iar „copilul minune" 
Marius Pienaru, în vîrstă de numai 
14 ani, binecunoscut și apreciat de 
către publicul devean și din alte a- 
pariții pe scenă, a fost distins cu 
premiul special al juriului. Specia
liștii îi prevăd o evoluție strălucită, 
distincția ce i-a fost acordată nu 
face decît să-i confirme încă o dată 
valoarea.

După frumosul concert de mu
zică ușoară locuitorii reședinței de 
județ au avut posibilitatea să se 
reîntâlnească cu inestimabilele comori 
ale artei populare moțești. Flăcăi și 
fete, îmbrăcați în costume pitorești, 
au traversat centrul orașului înfăți- 
șînd privirilor suava frumusețe a 
portului lor popular. Fetele purtau 
ii și pieptare înflorate, cusute (Cnnlinu-ari în pag
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In cadrul festivalului „Sar- 
inis’72“, în fața Casei de 
tură din Petroșani s-au 
dus, duminică înainte de 
să, mai multe fanfare.

In clișeu, formația fanfarei 
din Lupeni.

Foto ■ Ion LICIU

Instantaneu de duminică 
dimineața, pe strada principa
lă din Petroșani. 

zintă, pe o suprafață de peste 
10 000 mp, o mare varietate de ti
puri de mașini, utilaje și instalații 
moderne de mare complexitate teh
nică, folosite în sectoarele producti
ve de care se ocupă expoziția, pre
cum și o gamă" sortimentală bogată 
de produse propriu-zise ale indus
triei producătoare de bunuri de larg 
consum.

Standurile expoziționale ale Ro
mâniei asigură participarea repre
zentativă a 15 întreprinderi de co
merț exterior și centrale industriale.

armei, șurțe pe care o mină mă
iastră a întins fireturi aurii care-ț't 
luau ochii în bătaia soarelui, iar fe
ciorii aveau, o îmbrăcăminte sobră 
făcută parcă anume să nu-i stânje
nească la horă...

Artiștii amatori s-au îndreptat 
spre sala „Arta" unde au prezen
tat spectacolul muzical-coregrafic 
„Țarina de la Găina", inaugurat de 
tulnicăresele de la iulzeștii de sus 
și continuat de către tarafurile, dan
satorii, soliștii vocali și instrumen
tiști din Brad, Baia de Cri}, Ribița, 
Fața de jos, Idărțăgani, Luncoiul de 
jos și Musariu. Adică din cele mai 
reprezentative vetre folclorice ale 
Țării Zarandului.

Animația din cursul zilei a fost 
continuată în parcul de la poalele 
cetății unde comitetul județean de 
cultură și educație socialistă, în co
laborare cu comitetul județean al 
U.T.C., au organizat o antrenantă 
seară distractivă pentru tineret în 
care dansul, veselia, buna dispozi
ție au făcut casă bună pînă spre 
miezul nopții.

Și în alte zone de agrement — 
la lacul de acumulare de la Cinci}, 
pe malurile Mureșului și Streiului au 
avut loc serbări populare însoțite de 
programe artistice și activități dis
tractive la care și-au dat concursul 
cele mai bune formații de amatori 
din județ. Trebuie să amintim apoi

Să lăsăm copacii

sa moară in picioare
Procesul de urbanizare, realizarea unor secvențe urba

ne moderne impun, uneori, degajări de terenuri în vederea 
obținerii unor spații corespunzătoare noilor amenajări. Prin- 
tr-o tristă coincidență, în cele mai multe dintre cazuri, 
aceste degajări corespund cu sacrificarea unor copaci, nu de 
puține ori, de vîrstă centenară...

Nu mai constituie un secret pentru nimeni faptul că 
cei de vîrstă învățământului elementar cunosc rostul și 
binefacerile, pentru mediul ambiant, a procesului de foto- 
sinteză ce se petrece în cadrul lumii, vegetale. La fel, cred, 
nu există membru al societății contemporane, care are re
lații cotidiene cu mijloacele de informare, să nu fi întâl
nit, în uiltima vreme, tot mai des, noțiunea de poluare. Ar 
mai rămâne de stabilit că procesul de industrializare a fă
cut posibil ca la 2—3 minute de pe banda de montaj a

uzinelor sa lașa cite un automobil, în timp ce copacii au 
nevoie de două-trei decenii pentru maturizare.

In acest context e greu de înțeles ușurința cu care 
edilii localităților din municipiul nostru pronunță verdicte 
în cazul tăierii unor copaci, chiar din centrul urbelor pe 
care le gospodăresc.

In loc să dobîndească statut de „monument al natu
rii" în întinderile de beton și bitum din interioarele ora
șelor, copaci demni de mai multă urbanitate au fost smulși 
din rădăcină pentru unele amenajări la grădina de vară 
„Minerul" din Petroșani, în centrul orașului Lupeni pen
tru modernizarea pieții centrale (inițiativă, de altfel, dem
nă de laudă pentru întreaga concepție care se află în curs 
de finisare) și, mai nou, pe strada Crișan, tot din Petroșani.

Cu aproape un deceniu în urmă în ziarul nostru, în 
colțul în care apar aceste rînduri, a fost lansată o iniția

tivă tinerească, sunînd cam așa : „Fiecare pionier, în fiecare 
primăvară, să sădească un copac".

Să închidem pentru o clipă ochii și să încercăm să ve
dem cu ochii minții cum ar fi arătat, de exemplu, maida
nul — pentru că în starea jalnică în care se află, nu i se poate 
spune altfel ! — din spatele cartierului „Carpați" din Pe
troșani, dacă această inițiativă ar fi prins rădăcini.

Manifestarea ce se înscrie în sfera 
marilor acțiuni — pregătitoare ale 
Tîrgului internațional de la Bucu
rești, din toamna acestui an — Ex
poziția internațională de mașini pen
tru industria textilă, confecții, tri
cotaje, pielărie și încălțăminte de la 
București, care va rămîne deschisă 
pînă la 4 iulie — oferă vizitatori
lor posibilități deosebite de cunoaș
tere a realizărilor — la nivel națio
nal și internațional — obținute în 
acest domeniu.

George ILIESCU

Fanfarele 
și viața 

muzicală
Săpiămîna culturii și educației so

cialiste hunedoițene „Sarmis", ediția 
1972, închinată Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de a 
XXV-a aniversare a Republicii, a 
prilejuit locuitorilor din Valea Jiu
lui urmărirea unei suite arborescen
te de manifestări ideologice, cultu
rale și artistice de o calitate neîn
doielnică. Acum, după ce zilele 
„Sarmis" s-au încheiat și compa- 
rînd acest veritabil festival cu ce
lelalte ediții care l-au precedat, se 
poate trage o concluzie finală ce-i 
afirmă atit buna concepție, organi
zarea și desfășurarea, cît și necesi
tatea existenței lui în viața spirituală 
a județului.

Pentru municipiul nostru săptă- 
mîna „Sarmis" s-a deschis printr-un 
festival coral la Petrila — „Cîntea 
de bucurie". In acest fel a fost o- 
magiat corul din Petrila de la a 
cărui înființare s-au sărbătorit de 
curînd patru decenii. Dar, din exis
tența corului petrilean se poate ex
trage cu ușurință o idee foarte ac-

T. SPATARU
'Continuare în pao a 3-a)
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Fotbal, divizia A

SA NE BUCURAM,
TOTUȘI..
JIUL

PETROLUL 2-0
lală-ne, așadar, duminică puși în 

fața unui fapt împlinit: sfîrșitul 
returului sportului-rege. Acest dra
matic final de campionat în care 
ne-a lost dat să trăim inevitabilele 
emoții create de întrezărirea Unor 
^perspective nu prea roze pentru fa
vorita noastră Jiul, a luat sfîrșit. 
Pentru echipa noastră — ca de
altfel și pentru adversara ei. Petro
lul, în ciuda scorului înregistrat pe 
tabela de marcaj — hazardul surî- 
aîndu-le dc această dată a fost un 
fel de „pom lăudat" dar, după cum 
se zice, la el nu trebuie să te duci 
mereu... cu sacul. In acest sens, du- 
țpă cum opina la sfîrșitul partidei și 
antrenorul petroliștilor, Ilie Oană, 
ambele echipe au nevoie în mod 
indubitabil dc revizuiri serioase ale 
componenței unor compartimente de 
§oe, ce și-au „etalat" în ultimele e- 
voltițn lipsa de elicacitate și slaba 
omogenizare. Înlăturarea acestor ca
rențe este, evident, absolut necesară 
în vederea preîntîmpinării în viitor 
a ipostazelor — de loc plăcute — 
dc a mai „bălti ca două ape negre" 
(după cum foarte plastic remarca 
cineva) în perimetrul nefast al re
trogradării. Desigur, că în această 
privință conducerea clubului, antre
norul echipei petroșăncne cu sigu
ranță vor avea ceva de spus pînă 
la începerea campionatului.

Dar să vedem cum s-a desfășurat 
partida de duminică. Meciul a înce
put, de ambele părți, destul de le
jer, cele două teamuri practicînd un 
joc de tatonare, lipsit, în cea mai 
mare parte, dc vervă și incisivitate. 
Acțiunile ofensive, palide, în majo
ritatea lor, nu au reușit să creeze 
faze spectaculoase, ele încheindu-se 
nefructificate undeva la marginea 
careului de 16 metri. La un moment 
dat, s-a creat impresia că cele două 
echipe joacă doar în virtutea în
deplinirii obligației regulamentare de 
a fi prezente în această partidă o- 
ficială, mulțumindu-se cu înregistra
rea unui scor alb ce se întrevedea. 
Și ocazii de a înscrie nu se poate 
.spune că nu au avut ambele echipe, 
dar irosirea lor cu ușurință a adus, 
după cum era și firesc, nemulțumire 
în tribune. Dodu, în min. 8 și 32, 
Georgescu în min. 38 au pus la în
cercare vigilența sobrului portar Mi
hai Ionescu cu șuturi ce nu și-au 
prea atins ținta. Oaspeții atacînd 
uneori mai mult pe partea lui Mol
dovan în min. 39 și 43 au fost pe 
punctul dc a înscrie, dar Tonca și 
Georgevici resping în corner mingile 
ce vizau poarta lui Suciu.

Cca mai frumoasă acțiune ofensi
vă a jiuliștilor din prima parte a 
mtîlnirii s-a consumat în min. 44 
— din păcate fără rezultat — la o 
fază în care Dodu. de la mijlocul 
terenului pornește o incursiune pc 
cont propriu, șutează, mingea se lo
vește de un apărător advers, re
vine lui Bădin care este deposedat 
de Făgaș. Acesta pasează lui Co- 
tormani, intrat în locul lui Stoian, 
care șutează puternic în bara trans
versală a porții apărată de Mihai 
Ionescu. Un minut mai tîrziu
celași Cotormani ratează din nou Ia 
o pasă primită de la Mulțescu (în 
care jocul ofensivei jiuliste, în spe
cial în repriza a doua, a purtat în
semnele deosebitei sale verve^de joc, 
relevate de altfel în toate evoluțiile 
din acest linal de campionat, a clar- 
viziunii sale în construirea acțiuni
lor de atac). Prima repriză se în
cheie neconcludent, cu un scor alb.

După pauză, aflîndu-se scorurile 
înregistrate în întîlnirile-cheie de la 
Tg. Mureș și Brașov, de care dc-

pindea soarta rămînerii sau pără
sirii primei divizii a lotbalului nos
tru, miza jocului nemaiiiind așa de 
mare, partida a început să cîștige 
în spectaculozitate, practicîndu-se un 
joc mai deschis de ambele părți. 
Astfel, începînd din min. 75 în care 
asistăm la deschiderea scorului de 
către Făgaș la o excelentă centrare 
de pe partea dreaptă, sîntem mar
torii, pînă în finalul partidei, a 
unui sfert de oră de fotbal adevă
rat, jucat în viteză, abundînd de 
contraatacuri fulgerătoare și de o 
parte și de cealaltă. In min. 77 Ciu
pim îl ține literalmente pe Urmeș 
scăpat singur pe contraatac. Lovi
tura liberă acordată la această fază 
este ratată de Libardi. Bădin, în 
min. 85 irosește o bună ocazie de a 
egala la o centrare primită de la 
Grozea.

Trei minute mai tîrziu, tabela de 
marcaj se modifică pentru a doua 
oară în favoarea Jiului : pe partea 
dreaptă, Urmeș sprinlează debor
dant, îl depășește pe Mierluț, pa
sează lui Dodu care îl găsește pe 
Mulțescu excelent plasat, iar acesta 
din urmă îl „întinde" inutil pe por
tarul ploieștean cu un șut specta
culos în colțul stîng al porții. Deci 
2—0, scor cu care ia sfirșit această 
partidă.

Cele două formații au jucat în 
următoarea alcătuire : JIUL ; Suciu 
— Georgescu, Georgevici, 
Tonca — Dodu, Libardi 
gaș, Mulțescu, Stoian (min. 
tormani), Naidin (min. 51 
PETROLUL : M. lonescu 
Ionescu, Bădin, Ciupitlt, Mierluț — 
Crîngașu, Iuhasz —■ Dincuță, Gro
zea, Moldovan, Oprișan.

A arbitrat corect Gheorghe Li- 
mona (București).

Ionel ȚABREA

Stocker,
— Fă-
21 Co- 

Urmeș); 
— Nae

a-

C l A S A M E NT® L
diviziei A, ediția 1971-1972

1. F. C. ARGEȘ 30 19 3 8 51—35 41
2. U. T. A. 30 15 7 8 51—29 37
3. „U". CLUJ 30 16 5 9 39—27 37
4. A. S. A. 30 14 7 9 35—30 35
5. STEAGUL ROȘU 30 13 8 9 37—21 34
6. S. C BACAU 30 14 4 12 41—4J 32
7. DINAMO 30 12 7 11 46—36 31
8. „U“ CRAIOVA 30 13 5 12 42—35 31
9. STEAUA 30 11 8 11 36—27 30

10. RAPID 30 13 4 13 40—39 30
11. FARUL 30 9 9 12 28—38 27
12. JIUL 30 10 7 13 26—38 27
13. C. F. R. CLUJ 30 9 7 14 27—37 25
14. PETROLUL 30 9 7 14 23—40 25
15. POLITEHNICA 30 6 12 12 30—42 24
16. CRIȘUL 30 3 8 19 17—54 14

Au retrogradat în divizia B : Politehnica Iași și Crișul
Oradea.

Au promovat în divizia A: Sportul studențesc și C. S. M.
Reșița.

S-au desfășurat, deci, cele 
30 de etape ale campionatului 
diviziei A la fotbal. După un 
retur încordat, în seara de 25 
iunie au fost cunoscute pri
mele trei fruntașe ale fotbalu
lui nostru — F.C. Argeș, revela
ția întregului retur, - U.T.A., 
care nu a dezmințit, totuși, 
înalta clasă a fotbaliștilor din 
pepiniera Aradului, și „Univer
sitatea" Cluj. Au fost cunos
cute și echipele care au re
trogradat în divizia B — Crișul 
Oradea și Politehnica lași.

in același timp, au mai fost 
cunoscute și echipele aflate 
(asemenea elevilor care nu 
s-au prezentat cu lecția prea 
bine învățată) la un pas de 
retrogradare, echipele care, pe 
ici, pe colo s-au jucat uneori 
cu punctele puse jn joc, adu- 
cînd, prin neangajarea totală 
pentru victorie, emoții neaș
teptat de mari suporterilor lor. 
Desigur, într-un campionat nu 
pot cîștiga, toți cei angajați 
în întrecere, locul I; în orice 
campionat există locurile 12, 
13, 14 care, fatidic, trebuie o- 
cupate de cineva. Această re
marcă nu o facem cu preten
ția unei inedite descoperiri. O 
facem, însă, fiindu-ne prilejui
tă de bilanțul cu care echipa 
noastră „Jiul", și-a încheiat 
campionatul, de faptul că s-a 
aflat în aceste fatidice locuri 
deși la începutul returului ni
mic nu ne îndreptățea să so
cotim irealizabile promisiunile 
multor jucători, de a 
pe locurile 6—8 ale 
natului.

înainte de a trage 
cluzie asupra comportării echi-

pei, în ansamblu, este de da
toria noastră să remarcăm ar
doarea, pasiunea, dăruirea to
tală pusă în joc de multi din
tre fotbaliștii Jiului — fibardi, 
Mulțescu, Stoian, 
Dodu, Ștoker,
Georgescu și alții — care s-au 
străduit din răsputeri să apere 
culorile clubului, să aducă re
ale satisfacții prin victorii ob
ținute chiar pe teren advers,

Co-tormapi, 
Georgevich

sigur o satisfacție. Dar, după 
părerea noastră, satisfacția 
deplină nu e atunci cînd aș
tepți verdictul cu sufletul la 
gură, cind echipa favorită 
pendulează pe gama largă 
dintre locurile 12 șl 15, sau 
cînd aștepți ca soarta echipei 
să fie decisă de rezultatul al
tei întîlniri. Socotim că, cu mai 
multă pasiune de joc, cu mai 
multă dăruire din partea între-

fotbalului petroșă- 
să asigure rezerve- 

necesare echipei 
prezent, lotul echi- 

mai mult de 
care, oricum,

Cîteva concluzii 
la un

scheme de 
intr-un 
jucăto- 
anihilat 
alături 
ale do-

se situa 
campio-

o con-

Comportări lăudabile ale tinerilor luptători din municipiu
In zilele de 19 și 20 iunie, orașul 

Bacău a găzduit etapa finală a 
campionatului republican de lupte 
libere (tineret), la care și municipiul 
nostru a participat cu elevi ai Școlii 
sportive Petroșani și un reprezen
tant al clubului Jiul Petrila.

întrecerile, deosebit de disputate, 
s-au soldat cu unele rezultate de va
loare pentru sportivii municipiului 
nostru. Astfel, Emil Costinaș de la

Școala sportivă (elev al Liceului 
dustrial minier) a ocupat locul 
la categoria 100 kg. De notat

m-
III
că

LUPTE
latînărul Costinaș se află încă 

vîrsta juniorilor mici.
Un alt elev, al școlii sportive, Va- 

sile Făgaș a obținut poate cel mai

Doi șahiști calificați în semi
finalele campionatului național

In 24 și 25 iunie, Casa de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani a găzduit faza jude
țeană a campionatului de șah 
pentru juniori, junioare și se
nioare, cu participarea con- 
curenților calificați din muni
cipiile Deva, Hunedoara și Pe
troșani.

Partidele disputate s-au si
tuat la un nivel ridicat în spe
cial cele ale juniorilor, care 
au stîrnit un mare interes în 
rîndurile iubitorilor de șah din 
localitate. O mențiune specială 
se cuvine acordată juniorului 
Ion Mărășescu, de la Jiul Pe-

în vîrstă de numai 13 
în tot 
foa rte 

și teo- 
de ca-

troșani, 
ani, care a demonstrat 
timpul concursului o 
bună pregătire tactică 
retică, furnizînd partide 
litate indiscutabilă.

S-au calificat, pentru semi
finalele campionatului național, 
Ion Mărășescu și Maria Ro- 
gobete 
troșani) 
ni oare) 
doara.

(juniori, de Io Jiul Pe- 
și Felicia Mihail (se- 

de la Corvinul Hune-

Mircea BOTEZ 
președintele secției de

Jiul Petroșani

valoros loc la categoria 74 kg, ți- 
nînd 
ților

cont de valoarea participan- 
(un campion european de ju-

LIBERE
niori și patru foști deținători 
titlurilor de campioni
Accidentat din turul trei, fostul 
campion de anul trecut E. Mihăilă,

ai
ai R.S.R.).

este nevoit să abandoneze în turul 
V cînd mai rămăseseră patru con
curenți, 
Destul 
Marcel 
care a

In clasamentul pe
torii județului nostru au ocupat lo
cul IV ureînd cu un loc față de 
clasamentul din anul 1968.

BALOI

mulțumindu-se cil locul IV. 
de bine s-a comportat și 
Căldărar de la Jiul Petrila 
obținut un merituos loc V. 

județe, luptă-

ILUSTRATASAPTAMINA

sau prin victorii în fața unor 
echipe redutabile, superioare. 
O remarcă se cuvine făcută și 
antrenorului Eugen lordache 
pentru preocupările sale de a 
întrona, în cadrul clubului, 
disciplina atît de necesară u- 
nei echipe sportive. Se pare, 
însă, că în aceste strădanii 
antrenorul a fost uneori privat 
de strict necesara cotă de au
tonomie — 
căreia nu 
insistăm în

Și acum
Cu prețul unui

Jiul a rămas în divizia 
ocupanta locului 12. Este de-

o problemă asupra 
ne propunem 
rîndurile de 

concluzia : 
ultim

să 
față.

efort,
A, ca

gii echipe această situație de 
salvare „în extremis" putea să 
fie evitată. Oricum, după ce 
în turul campionatului a acu
mulat 17 puncte, era greu de 
crezut să înregistreze o aseme
nea scădere cum a fost cea 
la care am asistat în perioada 
returului.

O primă cauză o vedem în 
neangajarea totală, in unele 
dispute, a cîtorva dintre jucă
tori, deși sînt posesorii 
reale calități în jocul 
Ionul rotund. Dar, ne 
tem, „cauza" cauzelor
în altceva. Este vorba, pe scurt, 
de absența totală a unei pe-

unor 
cu ba- 
permi- 
constă

piniere a 
nean ca re 
le atît de 
noastre. In 
pei nu numără
13—15 jucători 
chiar dacă ar avea disponibi
lități continue de joc, tot nu 
pot asigura desfășurarea unui 
fotbal modern, scos din limi
tele unei singure
joc. In aceeași măsură, 
lot minim in care toți 
rii sînt titulari, este 
spiritul de întrecere și 
de el multe alte pîrghii
rinței de afirmare, concurenței, 
(în înțelesul pozitiv al 
tului) dintre jucători în 
le sportivității.

Cu convingerea că 
puține constatări vor 
un motiv de reflecție 
conducerea clubului pe 
vacanței de vară, adresăm, ca 
de obicei la sfîrșitul campio
natului, felicitări fotbaliștilor 
noștri care s-au străduit, cum 
spuneam, să apere culorile 
clubului, antrenorului care s-a 
preocupat și a reușit să reali
zeze o echipă omogenă, capa
bilă de reale succese și, deo
potrivă, inimoșilor spectatori 
care au susținut cu ardoare e- 
chipa noastră de fotbal.

Un ultim îndemn îl adresăm 
pentru dificila confruntare de 
miercuri, în semifinalele Cu
pei României, competiție care 
a prilejuit o frumoasă afirma
re pe plan național a acestei 
echipe, care de multe ori ne-a 
adus satisfacții, pentru care 
de multe ori am exclamat ca 
și acum — Haide Jiul I

Red.

_____________________ /

cuvîn- 
limite-

aceste 
prilejui 
pentru 
timpul

Manifestări sportive în cadrul

MPMilIIII SPORTURILOR OLIMPICE"
La Vulcan a avut loc, sîmbătă și 

duminică, cca dc-a Il-a etapă a 
manifestărilor sportive din cadrul 
„Săptămînii sporturilor olimpice". 
In prima etapă, la startul acestei 
frumoase competiții, ce s-a desfă
șurat pe asociații sportive, s-au în
trecut un număr apreciabil de spor
tivi și sportive într-o veritabilă con
fruntare de campionat neoficial în
tre componenții diferitelor secții și 
sectoare de muncă.

Ca întotdeauna și acum fotbalul 
a reușit să se dovedească sportul 
cel mai îndrăgit. Redutabilii frun
tași în producție au îmbrăcat tri
courile de sport, fiind puși în si
tuația de a apăra prestigiul colecti
velor lor.

Numărul mare de participanți din 
prima lază desfășurată la Corocști, 
Vulcan și Paroșeni a făcut ca la 
cea dc-a Il-a, ținută la Vulcan, să

participe peste 200 de concurenți 
(70 la volei, 60 la fotbal, 72 la 
handbal etc.). O adevărată manifes
tare sportivă. Un public numeros a 
apreciat evoluția tuturor participan- 
ților care nu au părăsit nici pe 
ploaie terenul de joc, asistînd la în- 
tîlnirea de volei, care totuși a fost 
întreruptă la scorul de 1—0 în a- 
vantajul echipei minerilor vulcăneni. 
Rejucarea acesteia a fost hotărîtă 
de organizatori în data de 27 iunie 
a. c .la ora 17, pe terenul din com
plexul sportiv Minerul Vulcan.

Menționăm faptul că premierea 
echipelor cîștigătoare a avut loc în- 
tr-un cadru festiv, învingătorilor în- 
mînîndu-li-se diplome.

Iată rezultatele înregistrate : 
FOTBAL : Mina Vulcan

XII) — Prcparația Coroești 3—I 
Mina Vulcan (sect. VIII) — Ener-

(sect.
0;

□
Duminică a luat sfirșit cam

pionatul național de fotbal. Ti
tlul de campioană a revenit e- 
ehipei F.C. Argeș din Pitești. 
Pe ultimele două locuri s-au 
clasat în ordine Politehnica Iași 
și Crișul Oradea. Iată rezultate
le înregistrate în ultima etapă: 
Farul — Universitatea Craiova
2— 1 (2—1); Steagul roșu Brașov
— C.F.R. Cluj 2—0 (1—0); A.S.A 
Tg. Mureș — Politehnica Iași
3— 1 (0—1); Universitatea Cluj
— Rapid 1—0 (1—0); Jiul Pe
troșani — Petrolul Ploiești 2—0 
(0—0); Crișul Oradea — Steaua 
1-2 (0—0); U.T. Arad — Sport 
Club Bacău 2—0 (0—0)..

puncte 
puncte.

p Cehoslovacia — 145S

★

*

gia Paroșeni 0—3; Mina Vulcan 
(sect. XII)—Energia Paroșeni, 2—1. 
Au marcat în această finală Csiki 
și Pădure (sect. XII) și Jianu î(Ener- 
gia). A arbitrat corect Alexandru 
Zagoni.

VOLEI. Fete : Liceul Vulcan — 
Mina Vulcan 2—0; băieți : Liceul 
Vulcan — Mina Vulcan 0—{2; E- 
nergia Paroșeni — Preparația' Co
roești 2—0; finala s-a întrerupt din 
cauza ploii.

HANDBAL : Liceul Vulcan — 
Energia Paroșeni 6—0; Mina Vul
can — Prcparația Coroești 6—0; 
Liceul Vulcan — Mina Vulcan 
18—20.

In cursul acestei săptămîni se vor 
disputa și întrecerile de popice și 
atletism.

I. C1ORTEA
corespondent

29 iunie, Scoția înlîlnește Iugosla
via la Belo Horizonte, U.R.S.S. joa
că cu Uruguay la Sao Paulo și Ar
gentina cu Portugalia la Rio de 
JaneiroBELGRAD 26 (Agerpres). — A 

20-a ediție a „Regatei Bled" la ca
notaj academic a reunit circa 400 
de sportivi din Austria, Cuba, R.F. 
a Germaniei, Italia, România, Un
garia, Iugoslavia și alte țări.

După cum subliniază comentatorii 
agențiilor de presă, vîslașii români 
s-au impus la acest concurs prin- 
tr-o bună pregătire, reușind să cu
cerească victoria în trei probe : schif 
simplu prin Alexandru Aposteanu, 
patru plus unu și dublu cu vîsle.

In proba de schif simplu, Apos
teanu a realizat timpul de 7’31”8/10, 
fiind urmat de cubanezul Luberon 
— 7’32”9/10.

In proba de dublu cu vîsle, echi
pajul României, cronometrat în 
6’42’7/10, a întrecut două echipaje 
austriece, iar în cea de patru plus 
unu, România a ocupat 11
cu 6’30’’9/10, secundată 
via — 6’33”8/10.

*

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Concursul internațional de canotaj 
academic, desfășurat la Vilnius, a 
prilejuit o frumoasă performanță e- 
chipajului feminin de opt plus unu 
al României, învingător cu timpul 
de 3’07”8/10. Pe locurile următoare 
s-au clasat ; Trud Leningrad — 
3’08’’8/10, Dynamo Berlin — 
3’13”5/10. Proba feminină de schif 
simplu a revenit văslașci sovietice 
Șidaghitc în 3’55”4/10. Cursa echi
pajelor de doi iară cîrmaci (femi
nin) a fost cîștigată de echipajul 
Trud T ' 'HELSINKI 26 (Agerpres). — In 

localitatea finlandeză Heinola s-au 
desfășurat întrecerile întîlnirilor de 
decatlon și pentatlon dintre echi
pele Franței, Italiei, României și 
Finlandei.

Un lrumos succes a obținut atle
tul român Vasile Bogdan învingător 
in concursul individual de decatlon 
cu un total de 7 674 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat fran
cezii ă ves Leroy — 7 600 puncte 
și Frederic Roche — 7 5C4 puncte. 
Ceilalți concurență români au ocu
pat următoarele locuri : Mihai Ni- 
colau (5) — 7 224 puncte. Radu 
Gavrilaș (6) — 7 138 puncte și 
Gheorghe Lixandru (13) — 6 350 
puncte.

La pentatlon, victoria a revenit 
sportivei franceze Marie Christine 
Dcprouse cu 4 359 puncte, urmată 
de compatriota sa Odette Ducas — 
4 255 puncte și Elena Vinlilă (Ro
mânia) — 4 184 puncte. Elena Mîr- 
za și Florica Boca s-au situat pe 
locurile 6 (cu 3 901 puncte) și res
pectiv 7 (cu 3 743 puncte).

Iată și clasamentele pe echipe : 
decatlon : 1. Franța — 51 puncte; 
2. România — 49 puncte; 3. Fin
landa — 38 puncte; 4. Italia — 
25 puncte; pentatlon ; 1. Franța — 
33 puncte; 2. România — 25 punc
te; 3. Italia — 14 puncte; 4. Fin
landa — 7 puncte.

Leningrad — 3’50’7/10.

★

★

primul loc 
de Iugosla-

26 (Ager-

Pe 
pitală 
amiază, meciul triunghiular interna
țional de atletism dintre echipele fe
minine ale României, Olandei și 
Cehoslovaciei. In ambele meciuri 
atletele noastre au terminat victo
rioase. Ele au învins cu scorul de 
78—57 puncte echipa Cehoslovaciei 
și cu 69—66 puncte echipa Olan
dei. I-.chipa Olandei a întrecut tu 
80—55 puncte selecționata Ceho
slovaciei. Proba de aruncarea greu
tății a fost cîștigată de cehoslovaca 
Fibingerova cu 18,58 m. Valentina 
Cioltan s-a clasat pe locul doi cu 
17,84 m, performanță care constituie 
un nou record național.

Iată învingătoarele probelor: 4C0 
m plat : Trudy 
m: Vilma Van 
800 m plat: 
2’02’’7/10; 100
Bufanu (R) 13" 3/10; disc: Argen
tina Menis (R) 62,04 m; înălțime t 
Ria Ahlers (O) 1,80 m; lungime t 
Viorica Viscopoleanu (R) 6,38 m; 
200 m : Wilma Van Gool 23"9/ IC; 
suliță : Elena Neacșu (R) 54,10 m; 
1 500 m: Andrei Natalia (R) 
4’16" 1/10; ștafeta 4X.400 m: Olan
da 3’40"8fl0; ștafeta 4% 100 mi 
Olanda 45"2/10.

stadionul Republicii clin Ca- 
s-a disputat, duminică după-

RIO DE JANEIRO 26 (Ager
pres). — Ia faza finală a turneu
lui internațional de fotbal „Cupa 
Independenței" vor participa echi
pele Braziliei, Scoției, Cehoslovaciei, 
U.R.S.S., Uruguayului (calificate di
rect), Portugaliei, Argentinei și Iu
goslaviei (cîștigătoarele celor trei 
serii preliminare).

lată ultimele rezultate din cadrul 
grupelor: Iugoslavia — Peru 2—1 
(2—1). Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Bajevict, iar pen
tru învinși a marcat Ramirez; Por
tugalia — Irlanda 2—1 (2—1). Au 
marcat Perez și Nene, respectiv 
Lech; Argentina — Franța 0—0 
(Jormația sud-americană s-a califi
cat datorită golaverajului superior); 
Selecționata Africii — Columbia 
3—0 (1—0); Chile — Iran 0—0; 
Paraguay — Bolivia 6—1 (1—0).

Echipele participante la faza fi
nală sînt împărțite în două grupe 
după cum urmează : grupa A : Bra
zilia, Cehoslovacia, Scoția, Iugosla
via; grupa B: U.R.S.S., Portugalia, 
Ur uguay, Argentina. Primele clasate 
în cele două grupe vor disputa fi
nala „Cupei Independenței" la 9 
iulie pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro. Echipele situate pe 
locul doi în grupe își vor disputa 
locurile 3—4.

★

I 
I I
I

la rugbi. De sus în jos. in or
dine : Neagu, Marinescu, Făl- 
cușanu (stingă) Radulescu, A- 
bribula, 
Lipsește 
lizator al 
prezentat 
rilor.

Cunoașteți echipa de rugbi 
a Institutului de mine din 
Pelroșani ? După prezentarea 
in „Săptămîna ilustrată" din 
20 iunie, a liniei de atac, vă 
facem cunoștință, astăzi, cu 
linia de apărare a echipei 
vice-campioane a diviziei A,

OLIMPICE

*

TELEXTELEX

puncte, 
Romania 
— 1 532

Primul meci al fazei finale se 
va disputa miercuri 28 iunie, la 
Rio de Janeiro, între reprezentati
vele Braziliei și Cehoslovaciei; la

Ruth (O) 54’’; 100 
Gool (O) H”8flC; 
Ileana Silai (R) 
m garduri: Valeria

Truță (dreapta). 
Bucos, Un bun rea- 
echipci, care a fost 
cu alt prilej citito-

JOCURILOR
Scurt fsfooe a/

Este puțin probabil ca amatorii de sport să 
nu fi remarcat frecvența tot mai sporită cu 
care apar in ultima vreme diferite știri și in
formații prin presă și televiziune despre ma
rea competiție sportivă a anului 1972 — Olim
piada de la Miinchen.

Așa cum simbolizează cele cinci cercuri ale 
căror culori reprezintă cele cinci continente. 
Jocurile Olimpice constituie marea competiție 
sportivă la care se intilnesc tineri din întrea
ga lume pentru a-și disputa întâietatea la cele 
mai diferite discipline sportive.

O scurtă incursiune în istoricul acestor 
mari competiții sportive ne arată că ea își are 
originea în vechea Eladă (Grecia de astăzi) în 
partea de nord-vest a istmului Peloponez un
de se află Olimpia — lăcașul primelor 
jocuri olimpice. Jocurile se țineau din 4 în 4 
ani, întrecerile olimpice fiind pentru greci sa
cre și inviolabile. In timpul lor, peste întreaga 
Eladă se așterenea „pacea olimpică" înceta 
orice conflict, orice învrăjbire între cetățile 
grecești. Lucrurile s-au petrecut aidoma timp 
de 12 secole, pînă în anul 392 al erei noastre, 
cind au avut loc ultimele jocuri olimpice an
tice; doi ani mai tîrziu au fost desființate de

către împăratul roman Teodoriu 1 pe motiv 
că simbolizau concepții păgîne antireligioase.

S-au scurs 1 500 de ani de la ultimele jocuri 
olimpice antice și spiritul olimpic a trium
fat din nou. In ziua de 23 iunie 1894 a acut 
loc la Paris o ședință organizată din inițiativa 
unui mare iubitor al sportului, Pierre de Cou
bertin. Atunci a fost constituit un comitet in
ternațional olimpic care a hotărit reluarea 
jocurilor olimpice moderne. Cînd s-a ales ca 
deviză olimpică „Citius — Altius — Fortius" 
(mai repede, mai sus, mai puternic) s-a reali
zat totodată o punte de apropiere și comuni
care intre sportul de masă, generator de sănă
tate și vigoare, și cel de performanță, rezul
tantă firească a limitelor inepuizabile ale fi
inței umane. De Ia nașterea jocurilor olimpice 
și piuă astăzi omenirea trăiește tot mai intens 
ecoul stirnit de ideea olimpismului, aceasta 
înscriindu-se ca una dintre componentele de 
seamă ale umanismului, reprezentînd un bun 
prilej de cunoaștere și apropiere intre popoa
re, cu multiple corespondențe in elementele 
fundamentale ale culturii și civilizației uni
versale.

BERLIN 26 (Agerpres). — Pro
ba de dresaj, din cadrul concursului 
internațional de călărie de la Leip
zig, a fost cîștigată de Horst Koehler 
pe „Alfermat" (R. D. Germană) cu 
1039 puncte. l‘e locurile următoa
re s-au clasat Brodski (U.R.S.S.) pe 
„Ingas" — 1 020 puncte și Aeschba- 
cher (Elveția) pe „Charlamp" — 
975 puncte.

Pe echipe, victoria a revenit for
mației R. D. Germane — 1932 
puncte, urmată de Elveția — 1 910 
puncte, U.R.S.S. — 1884 
Austria — 1 745 puncte,

1 661 puncte, Bulgaria

Concursul internațional de pescuit 
staționar „Cupa prieteniei", desfă
șurat în apropiere de orașul Dej, pe 
rîul Someș, a lost cîștigat de prima 
reprezentativă a României, urmată 
de echipele R. D. Germane, Româ
nia B, Ungaria, Polonia etc.

La individual pe primul loc s-a 
clasat Wolfgang Naumann (R. D. 
Germană) secundat de Ovidiu Ttt- 
doran (România)

Prof. Dorel VLADISLAV
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tițil - 5 obiective industriale 
importante.
Deosebit de vibrantă este asigu

rarea dată conducătorului iubit 
4j) partidului și statului de către 
Conferința extraordinară a orga
nizației județene de partid cu 
privire 1a hotărîrea comuniștilor, 
a muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor de pe aceste străbune 
plaiuri românești de a lupta ca 
județul Hunedoara să se situe
ze In permanență în primele rîn- 
duri ale eforturilor generoase ele 
eroicei noastre clase muncitoare, 
ale poporului de a îndeplini cu 
succes sarcinile pe acest an și 
de a pregăti temeinic planul pe 
1973 în vederea realizării înainte 
de termen a- actualului cincinal, 
de a contribui la creșterea in
tr-un ritm mai intens a avuției 
naționale și a venitului național, 
la propășirea și înflorirea conti
nuă a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii din Va
lea Jiului dau o deplină aproba
re lucrărilor Conferinței extraor
dinare a organizației județene de 
partid fiind hotărîți să-și aducă 
aportul plenar la îndeplinirea e- 
xemplară a angajamentului ferm 
luat in fața conducerii partidu
lui pe baza analizei temeinice a 
condițiilor și posibilităților con- 
-crete existente în fiecare unitate 
economică.

Este cunoscut faptul că în pre
zent colectivele de muncă ale ex
ploatărilor carbonifere din Valea 

•Jiului trec prin anumite greutăți, 
unele unități miniere nu și-au în
deplinit sarcinile de plan în pe
rioada care o trecut de la înce
putul anului. Comuniștii din uni
tățile Centralei cărbunelui, mine
rii nu s-au împăcat însă nicioda
tă și nu se împacă nici acum cu 
perpetuarea stărilor de lucruri ca
re frinează producția de cărbune.

Nu de puține ori, în fața mineri
lor din Valea Jiului au existat si
tuații care au pus la încercare 
tăria morală, atașamentul față 
de partid, tenacitatea și hotărîrea 
lor de a înfăptui în 
mai onorabil sarcinile 
partid. Și întotdeauna 
vins. Greutățile care 
mai influențează negativ rezulta
tele de ansamblu le întărește și 
mai mult voința de a munci mai 
bine, mai spornic, mai economi
cos. Puternicul spirit de emula
ție și de inițiativă care se mani
festă în aceste zile în toate uni
tățile miniere, entuziasmul cu ca
re se întrec brigăzile de mineri 
pentru a atinge — pe baza creș
terii productivității muncii — vite
ze t°t mai superioare de avansa
re la toate genurile de lucrări 
miniere, preocuparea sporită ce 
se manifestă pretutindeni pentru 
punerea în valoare a tuturor re
zervelor interne, pentru folosirea 
mai deplină a capacităților de 
producție, utilajelor și fondului de 
timp, pentru extinderea mecani
zării, a tehnologiilor moderne și 
experienței avansate, pentru or
ganizarea superioară a producți
ei și a muncii constituie cea mai 
bună dovadă în acest sens. Pre
vederile hotărîrii Conferinței ex
traordinare a organizației jude
țene de partid, privind îmbunătă
țirea în continuare a activității de 
partid, economice, de stat și în 
celelalte domenii, acțiunile între
prinse în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului și a celei 
de a XXV-a aniversări a procla
mării Republicii dau un nou și 
puternic imbold în muncă tuturor 
colectivelor unităților economice 
din Valea Jiului, le însuflețesc la 
fapte eroice, pline de măreție.

Așa cum s-a subliniat și în Con
ferința extraordinară a organi
zației județene de partid, proble
ma esențială care se pune acum 
pentru bazinul nostru carbonifer 
este RIDICAREA FIECĂREI EX-

modul cel 
trasate de 
ei au în- 
momentan

PLOATARI MINIERE LA PRODUC
ȚIA NOMINALA, CORESPUNZĂ
TOR CU CAPACITATEA El. Este 
necesar să se facă totul ca intr-o 
perioadă scurtă să se lichideze 
lipsurile care mai există in orga
nizarea și conducerea producției, 
să se asigure brigăzilor de mi
neri o mai bună aprovizionare 
tehnico-materială și asistență teh
nică, să se intre în ritmurile de 
producție normale, să se redre
seze producția, să se recupereze 
rămînerile in urmă, să se asigu
re îndeplinirea sarcinilor de pian 
și a angajamentelor I

îndeplinirea acestui obiectiv 
major deschide organizațiilor de 
partid, comuniștilor de la exploa
tările miniere un vast și însufle- 
țitor cîmp de activitate creatoa
re. Perioada anului în curs, mar
cată de marile evenimente — Con
ferința Națională a partidului și 
aniversarea unui sfert de veac 
de la proclamarea Republicii - 
activitatea entuziastă a tuturor 
colectivelor de muncă pentru a 
întîmpina aceste evenimente cu 
rezultate din cele mai remarcabi
le, preocuparea asiduă a colec
tivelor de muncă de la exploa
tările miniere de a depăși cu 
succes momentul critic actual con
stituie pentru organizațiile noastre 
de partid un prilej pentru a-și a- 
firma incă o dată capacitatea 
organizatorică și mobilizatoare, 
priceperea și spiritul de inițiativă, 
înalta competență cu care-șl în
deplinesc la locurile lor rolul de 
conducător politic. O cerință
prim ordin ce se ridică în fața or
ganizațiilor de partid pe linia 
perfecționării continue a stilului 
lor de muncă este aceea ca, 
preocupîndu-se cu răspundere 
sporită de rezolvarea probleme
lor curente și de perspectivă, pro- 
movînd tot mai larg munca co
lectivă, orientindu-se asupra pro
blemelor majore esențiale pe ca
re viața, construcția socialistă le 
ridică la fiecare toc de muncă,

de ce se cere ca 
de partid, să facă 
materializarea mă- 
stabilite atit în ce

de

Ce știți despre strungarul 
care a făurit

o jumătate de milion de piese ?
t Urmare din pag. I)

piesa, apoi mâinile folosesc for
ța mașinii și propria lor price
pere. Opera lor comună e o 
piesă de metal care se va an
grena, modest, intr-un utilaj. El, 
Florea Măciucă, ii va împrumu
ta gîndul, îi va transmite un pic 
din puterea dragostei pentru 
ceea ce creează, un strop din 
flacăra talentului lui de mode
lor al metalului. M-am lăsat fu
rat de aceste gînduri nu numai 
din pricina siguranței și a evi
dentului talent al strungarului 
de la U.U.M.P., ci, poate și de 
privirea lui de o mare limpezi
me, de zîmbetul plin de fran
cheți care te îndeamnă să stărui 
în dorința de a-l cunoaște.

Cînd seria de 60 de piese.— su
pape pentru pompe hidraulice — 
•a fost terminată și Ia strung i-a 
luat locul Rodica Enache, uce
nic de anul întii, Florea Măciu
că a încruntat din sprîncene.

— Nu știu de ce se spune că 
sînt cel mai bun strungar !? A- 
tita timp cit muncești, drumul 
e simplu, te duce singur la iz- 
bîndă; iar cînd îi înveți și pe 
alții tainele meseriei — și acum 
am doi, fata, și mi-o arată pe 
Rodica Enache, și pe Oprea Di- 
cu, băiatul pirpiriu de colo, care 
mai are o săptămînă și va fi 
strungar — nu uit să le spun că 
e greu strungăritul, că trebuie 
să înveți multe taine.

De astă dată mă încrunt și 
eu. „Eroul" a fost bine ales. îmi

plac așa-zisele excese de mo
destie.Ele chezășuiesc o zbatere 
interioară, o sensibilizare în 
cintărirea'adevărului. Cînd fap
tele omului sînt pe măsura a- 
cestei modestii, 
merită să te 
mult asupra lui. Să fi 
oare Florea Măciucă 
Ia 584 000 piese strunjite, 
mele său se înscrie în existența 
uzinei, în cartea ei de onoare ?

— Am învățat și învăț de la 
alții. Acum am doi ucenici, am 
avut și înainte vreo W—12, u- 
nii mai bătrîni ca mine. Dar, 
în meseria asta, vîrsta nu ne-a 
incomodat.

— Am înțeles că ai fost pri
mul strungar care a lucrat pis
toane pentru stîlpii cu susținere 
hidraulică.

— Multe mai știți... Să zicem 
că așa este. In anul ăla am 
strunjit 2 600 de pistoane pentru 
slilpi; tot atunci am terminat 
liceul la seral. Am făcut piese 
de schimb pentru pompe, tije 
pentru ventile, da’ cite tipuri de - 
piese n-am făcut la strungul ăs
ta. Pentru mine, răspunderea și 
aș zice curajul, da, da curajul, 
se înglobează în fiecare piesă pe 
care o fac, deși nu mă iscălesc 
pe ele, dar eu știu... Totul este 
să-ți iubești meseria. Cînd știu 
că piesa făcută de mine are o 
rostuire undeva în mină sau 
mai știu eu unde, inima îmi ba
te tare și mă cuprinde un val 
de siguranță, de încredere în tot 
ce am înfăptuit. Și atunci îmi

înseamnă că 
oprești mai 

uitat 
că 

nu-

doresc mai mult...
Surîde satisfăcut. Eimt că su

biectul l-a ciștigat pe deplin. 
„Un om care vine să lucreze în 
uzină, e foarte bine să aibă un 
model de muncă, de comportare, 
pe cineva care să-l stimeze și 
să-l iubească, de dragul cui să 
muncească serios, să se eviden
țieze. Așa s-a întîmplat cu mi
nei!" Și multe mi-a destăinuit 
Florea Măciucă... Despre familia 
lui ? „Am doi copii... Să nu 
credeți că „pozez", dar... strun
gari îi fac !' Nu sînt doar vorbe. 
Existența lui de pînă acum o a- 
testă. Destinul eroului însemnă
rilor de față se împletește cu 
destinul întregului colectiv 
uzinei.

O jumătate de milion de 
se! Cifrele astea ar putea 
pară un simplu paravan, 
cunzînd meritul strungului, 
daază însă pentru contrariu 
străduința omului și a colectivu
lui care poartă simbolul noului, 
căutărilor, reușitelor. Uzina l-a 
învățat, pe Florea Măciucă, gor- 
janul, că munca cere o nobilă 
dăruire. Am aflat că vine la 
strung mai înainte și pleacă 
mai tîrziu deși nimeni nu-l obli
gă. Nu de altceva, dar „fără să-l 
ungi, să-l cureți, să-l simți cum 
respiră sub mina ta, strungul 
te lasă repede". Ce altceva poa
te vorbi mai elocvent despre 
modul de a fi al strungarului Flo
rea Măciucă, decît cuvintele 
simple, pornite din inimă ?

Cuvinte pe măsura faptelor.

organizind analizarea temeinică 
a acestor probleme și stabilind 
©ele mai corespunzătoare decizii, 
să acționeze consecvent cu toa
tă fermitatea pentru aplicarea în 
viață a măsurilor stabilite. Nu
mai prin finalizarea acțiunilor în
treprinse, prin materializarea mă
surilor juste adoptate putem con
ta pe o eficiență reală a muncii 
de partid I Din păcate, în activi
tatea unor organe și organizații 
de partid atît orășenești cît și 
din întreprinderi și instituții mai 
există tendința de a considera 
că o acțiune s-a finalizat prin a- 
doptarea unei hotărîri sau a u- 
nui pian de măsuri și punerea a- 
cestui „document" la dosar pen
tru a servi ca act justificativ la 
un eventual control, in ultimă 
analiză acesta nu este decit un 
aspect a] unei munci formale. 
Fără îndoială studiile, analizele, 
întregul proces de elaborare a 
unor măsuri judicioase are o im
portanță deosebită. Dar nici cel 
mai bun program de măsuri nu 
valorează mult dacă nu este în
făptuit I lată 
organizațiile 
totul pentru 
surilor bune
privește munca organizatorică și 
politică, de partid cît și activita
tea economică de producție, ur
mărind pină la capăt ca fiecare 
acțiune să fie încununată cu re
zultate concrete la locurile de 
muncă respective, în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de partid. 
Promovarea largă a unui aseme
nea stil de muncă necesită de
sigur mai multă răspundere, mai 
multă disciplină, mai multă dă
ruire de sine din partea fiecărui 
comunist, a fiecărui activist al 
partidului. Dar lucrul acesta este 
întrutotul posibil și nu încape în
doială că organizațiile de partid, 
comuniștii din Valea Jiului ii vor 
îndeplini c-u cinste, așa cum au 
îndeplinit întotdeauna sarcinile 
puse în fața lor de către partid.

Prin toate activitățile pe care 
le desfășoară, prin toate acțiuni
le pe care le întreprind, organe
le și organizațiile de partid — 
mereu prezente in mijlocul colec
tivelor de muncă, dovedind re
ceptivitate șl inițiativă — să des
fășoare o muncă 
și politică educativă 
tă, dezbrăcată de orice 
maiism, să mențină viu și 
dezvolte entuziasmul care a cu
prins toate colectivele de oameni 
al muncii din Valea Jiului, să le 
insufle și mai puternic dorința de 
a-șl aduce cît mai plenar con
tribuția la Înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen.

lată citeva din obiectivele ma
jore care se desprind din Corifea, 
rința extraordinară a organizației 
județene de partid pentru comu
niști, pentru toți oamenii muncii 
din Valea Jiului.
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Str. Prelungirea
recrutează candidați băieți și fete

— LĂCĂTUȘI MECANICI
— ELECTRICIENI INSTALA

ȚII AUTOMATIZĂRI
— ELECTRICIENI ÎNTREȚI

NERE ȘI REPARAȚII
— LABORANȚI
— STRUNGARI
— SUDORI

Oituz Deva
pentru meseriile:

— OPERATORI LA FABRICA
REA LIANȚILOR ȘI PRODUSE
LOR DIN AZBOCIMENT

— OPERATORI ÎN INDUSTRIA 
PREFABRICATELOR

— FIERAR-BETONIȘTI
— MAȘINI PREMO
— PĂDURARI

Candidații vor prezenta următoarele acte:
— certificat de naștere în original
— adeverință de promovare a 8—10 clase
— fișa medicală eliberată de circumscripția sanitară
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului radiologie 

pulmonar.
Elevii școlii primesc întreținere gratuită pe tot timpul școlarizării (hrană, 

cazare, îmbrăcăminte, rechizite și 20 la sută din venitul ce îl realizează în 
timpul practicii în întreprindere).

Elevii externi primesc bursă în bani.
înscrierile se fac pînă la data de 5 iulie a.c la secretariatul școlii.

despre

artă

Filme
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EVENIMENTE

mergem

Soaiele răsare la ora 4,33 și 
apune la ora 20,04.

Zile trecute din an — 179. Zile 
ramase — 187.

Astăzi, la ora 19, în sala ex- 
periment-clubului, are loc o 
nouă gală a filmului despre ar
ta plastică. Inițiativă mai veche, 
fo-arte reușită și cu o frecven
ță bine susținută în timp, de 
această dată ne mijlocește cu
noașterea picturii Iui Claude 
Monet, a arfei decorative din 
muzeul „Les annees 25" și un 
film turistic.

(Urmare din pag. 1)

spectacolul de înaltă ținută prezen
tat la Hunedoara de către Teatrul 
de estradă din Deva și evoluția an
samblului folcloric „Hațegana" pe 
scena Casei de cultură din Uricani. 
In celelalte localități momentul a 
fost marcat prin prezentarea unei 
expuneri intitulată „Amplul program 
al partidului de formare a omului 
înaintat al societății socialiste mul-

lilatcral dezvoltată" urmată de pro
grame artistice.

Desfășurarea din acest an a festi
valului culturii și educației socialiste 
„Sarmis" a confirmat speranțele pe 
care organizatorii și le exprimau la 
deschidere și anume că ca va conti
nua la un nivel superior activități
le organizate anterior (festivalul 
„Călușarul", ștafeta „căutătorii de 
comori", întrecerea corală „Buchete 
hunedorene" și altele), că elementul 
politico-ideologic va fi integrat or
ganic în structura manifestărilor,

că tradiționalul va fi prezentat prin- 
tr-o viziune profund contemporană. 
Dacă mai adăugăm la toate acestea 
că activitățile inițiate au avut o 
largă audiență la public (peste 200 
de mii de spectatori), că la desfă
șurarea lor au fost antrenate forțe 
imense, că participarea personalități
lor marcante ale culturii și artei 
noastre a fost vizibilă, avem imagi
ned exactă a acestei manifestări de 
prestigiu care tinde să devină tradi
țională.

FANFARE
$1 VIATA MUZICALA
(Urmare din pag. IJ,

tuală, echivalent al unei invitații, 
sub forma faptului concret, adre
sată tuturor cluburilor pentru a a- 
răta mai mult interes acestor for
mații cu vechi tradiții în cultura 
poporului român. Ultima zi a ma
nifestărilor din săptămînă trecută a 
rezervat un festival al fanfarelor, 
desfășurat duminică dimineața Ia 
Casa de cultură din Petroșani. Au 
participat fanfarele din Deva, Pe
trila, Lupeni, Petroșani. Poate că 
acest moment artistic ar fi trecut 
neobservat dacă organizatorii nu-i 
prevedeau desfășurarea în fața Ca
sei de cultură. Căutînd cauzele aces
tui fenomen de ignorare, pe nedrept, 
a muzicii de fanfară, le găsim în 
însăși lipsa de interes ce o arată 
factorii culturali. I.a întrebarea unde 
se poate auzi fanfara, răspunsul ori
cărui om este prompt și invaria
bil : doar în ocaziile funerare. In- 
dreptîndu-ne spre ceea ce ne spune 
tradiția vom descoperi că a exis
tat bunul obicei al muzicii de pro-

menadă, cînd, duminica, fanfarele 
interpretau în locuri stabilite diverse 
bucăți muzicale spre bucuria sul fe
tească a omului. S-ar putea ca unii 
să zîmbească condescendent acestei 
amintiri și să spună că le-a trecut 
vremea, am progresai de atunci. 
Perfect adevărat, numai că educația 
muzicală a omului urmează cam 
aceleași reguli, se realizează prin a- 
ceeași multitudine de căi. Posibilită
țile muzicale ale fanfarei (deși are 
numai instrumente de sullat și per
cuție) sînt foarte întinse, de la re
pertoriul clasic pînă la ce] popu
lar. Abandonarea acestui obicei este 
cu atît mai neinspirată cu cît ne 
gîndirn la un fapt, și anume că o 
notă specifică Văii Jiului a fost și 
muzica de fanfară, cu vechi tradi
ții și la fel de vechi și binecunoscute 
succese pe plan artistic. Doar la Ltt- 
peni și, sporadic, la l’ctrila se mai 
reînnoadă firul tradiției cu aceste 
concerte publice.

Lipsa de exercițiu are consecințele 
ei/ manifestate în calitatea muzicii

promovate. Duminică, după concurs, 
clasamentul a primit acest aspect : 
Deva (dirijor Mihai Drîmbăreanu), 
Petrila (dirijor Victor Gaier), Lu
peni (I. Dănilă), Petroșani (dirijor 
Șt. Voinici). Așadar lipsa exercițiu
lui duce la șablonizarea repertoriu
lui, dacă nu la sărăcia lui, iar po
sibilitățile interpretative bat pasul 
pe loc, nicidecum nu mai e vorba 
de evoluție sau virtuozitate, 
remarcat o adevărată 
activitatea fanfarei din 
a făcut o adevărată 
muzicală, cu nuanțări 
măiastre.

încheind săptămînă , 
rivalul fanfarelor (la a cărui desfă
șurare, cele locale au avut, totuși, 
cea mai de seamă contribuție) a 
prilejuit și o verificare a lor. Este 
momentul ca aceste formații să fie 
urmărite îndeaproape și solicitate 
să contribuie mai intens la viața 
muzicală a municipiului, la care par
ticiparea lor în momentul de față 
este nesemnificativă în comparație 
cu posibilitățile existente.

Am
cotitură în 
Petrila care 

demonstrație 
și subtilități

„S.umis" fes-

Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 
24 Iei trimestrial.

Abonamentele pe luna iulie se fac la 
chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 iunie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

Mica publicitate
CAUT îngrijitoare pentru copil 5 ani, str. Institutului, 

bloc 10, sc. 1, ap. 2, Petroșani.

VlND urgent garaj. Adresați-vă la telefon 1203, după 
ora 14.

flfCIRICA PAIilISIM
*

recrutează absolvenți
I I

generale
pentru înscrierea la examenul de admitere la
Școala profesională energetică Deva, cu durata
de 3 ani în următoarele specialități :

electrician centrale, stații și rețele electrice

lăcătuș mecanic cazane și turbine cu abur

înscrierile se fac la biroul personal al E.C.E. 
Paroșeni, pînă la data de 30 iunie a.c.

După absolvire, elevii vor fi încadrați ca 
muncitori calificați la C.T.E. Paroșeni și C.E. 
Vulcan.

Informații suplimentare se pot obține la bi
roul personal al unității, telefon 314.

INFORMAȚII 
UTILITARE

1905 — A izbucnit revolta ma
rinarilor ruși de pe crucișătorul 
„Potemkin"; Ziua tineretului în 
U.R.S.S.; In Venezuela, Ziua zia
ristului; 1910 — S-a născut Je
sus Paria, secretar general al 
Partidului Comunist din Vene
zuela; 1972 — La Viena, între 
27—29 iunie, își ține lucrările a 
doua conferință parlamentară in
ternațională privind mediul în
conjurător.

1 
I

I
I
î
I
I
I
I
I
I

EXPOZIȚII. In foaierul Casei 
de cultură, expoziția de artă plas
tică a filialei U.A.P. din Petro
șani și a cenaclului plastic din 
Deva; „Filatclistttl miner 1972“ 
— expoziție de filatelie.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. La ora 19, în sala 
expcriment-clubului, o invitație la 
drumeție : „Lacurile glaciare din 
munții Retezat?*; La ora 17, dez
baterea „Politica P.C.R. de pre
gătire și perfecționare a cadre
lor. Ridicarea continuă a nive
lului de pregătire profesională și 
pohtic-ideologică — proces uni
tar

— proces 
de formare a cadrelor".

FOLME
MARȚI 27 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Farmecul ținuturilor sălbatice; 
Republica i Poveste de dragoste; 
PETRILA : labila lui Graminia; 
LONEA — Minerul i Alo, ați 
greșii numărul; VULCAN : Mirii 
anului II; LUPENI — Culturali 
Osceola; 
brazi.

Muncitoresc: Dincolo de

Și

ÎNTREPRINDEREA 
DE PREFABRICATE 

DIN BETON
DEVA

Str. Sîntuhahri nr. 1

angajează urgent:o b v
jurist-consult
lăcătuși 
muncitori necalificați pentru calificare Ia 
de muncă în meseria de mașiniști.

®
locul

Pentru calificare se primesc absolvenți a 7—8 
olase școală generală, în vîrstă de 18—25 ani.

Durata cursului este de 7 luni, fără scoatere 
din producție.

Informații suplimentare la sediul unității sau 
la telefon 13930—13931, interior 119.

D î L J A
organizează concurs pentru ocuparea

următoarelor posturi vacante :

® DOUĂ POSTURI MAIȘTRI PRINCIPALI

MINERI

© CINCI POSTURI MAIȘTRI MINERI

® UN POST TEHNICIAN PRINCIPAL

NORMATOR

® UN POST CASIER PRINCIPAL

Concursul va avea loc în ziua de 27 iunie
1972, ora 8, la sediul exploatării.

Salarizarea se va face conform H. C. M.
914/1968.

Informații se pot obține la biroul personal al 
exploatării.

MARȚI 27 IUNIE

PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 
actualități; 7,00 Radiojurnal; I 

9,30 Alias cultural; 10,00 Bule
tin de știri; 10,05 Muzică popu
lară; 10,30 Stări la intersecție; 
11,00 Buleiin de șiiri; 11,05 An
sambluri vocale de muzică ușoa
ră; 11,35 Melodii de ieri și de 
azi; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; ' 
13,00 Radiojurnal; 13,30 Estivală] 
— muzică de prînz; 14,32 As
pecte de la festivalul folcloric 
„Hercules" ’72; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Radiosimpozion; 15,25 
Poemul patriei; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Soliști de muzică u- 
șoară; 16,35 Cîntecul săptămînii; 
17,00 Antena tineretului; 17.30 
Program muzical oferit colecti
vului Combinatului de fibre și fi
re sintetice din Iași; 18,00 Orele 
serii; 20,05 Zece melodii prefe
rate; 20,40 Marea întrecere socia
listă în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului și a ce
lei de a 25-a aniversări a Re
publicii; 21,00 Cîntă Traian Ui- 
lecan; 21,10 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 Bi
juterii muzicale; 22,00 Radiojur
nal; 22,30 Concert de scară; 24.00 
Buletin de știri; 0,03—6,00 
trada nocturnă.

(fi]
Es-

MARȚI 27 IUNIE
9,00 Deschiderea emisiunii, 

lex; 9,05 Teleșcoală; 10,00 Curs 
de limba rusă. Lecția a 21-a: 
10,30 Muzică populară cu : Po
lina Manoilă, Ana Tonta, Iacob 
Lăceanu, Ghcorghc Udilă, Ion 
Miu și formația instrumentală 
condusă de naistul Radu Simion; 
10,50 Prim plan : George Maco- 
vesett; 11,20 Vedete ale muzicii 
ușoare : Connie Francis, Amalia 
Rodriguez, Anca Agemolu, Salo- 
mee, Ursula Szipinska, Adamo și 
Frankie A valone; 11,40 Film se
rial : „Patru tanchiști și un cîine" 
— XIX; 12,35 Telejurnal; 17,30 
Deschiderea emisiunii de dttpă- 
amiază. Curs de limba franceză
— lecția a 21-a; 18,00 Slavă pa

triei și partidului; 18.10 Cum 
vorbim; 18,30 Intermezzo muzical 
cu formația „Stereo"; 18,45 Pu
blicitate; 18,50 întrebări și răs
punsuri; 19,20 1 001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 20,00 In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
și a celei dc-a 25-a aniversări a 
Republicii. Țara întreagă în în
trecere; 20,20 Teatru liric TV. 
Premiera — „Pană Lesnea Rusa- 
lint", operă de Paul Constanti- 
nesett. Libret de Victor Efti- 
miu; 21,55 Documentar : Patrioții 
din Guincea-Bissau în luptă; 22,15 
Vedele ale muzicii ușoare : Mărie 
Laforet; 22.30 „24 de ore".

Te-

I
I
I

Icri, temperatura maxima a ae
rului la Petroșani a lost de plus 
14 grade, iar la Paring de plus 
6 grade. Minimele au fost de 
plus 6 grade și, respectiv, zero 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vremea se menține rece cu cerul 
mai mult acoperit. Precipitații 
slabe sub formă de ploaie. Vint 
slab pînă la potrivit din sectorul 
sudic.

I
I
I
I
II
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LONDRA

lovarășul Emil Bodnaraș
s-a întîlnit cu L Heath

LONDRA 26 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: Luni dimineața, vi
cepreședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, care 
se află intr-o vizită neoficială 
in Marea Britanic, s-a întilnit 
cu primul ministru Edward 
Heath, cu care a avut o convor-

bire.
discutate o serie de
privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale între România și Marea 
Britanic, precum și probleme 
internaționale de interes 
mun.

Apoi, primul ministru 
nic a oferit un prînz în 
rea oaspetelui român.

Cu acest prilej, au fost 
probleme

co-

brita- 
onoa-

Congresul Federației Fide! Castro a sasit VIETNAMUL DE SUD

Sindicatelor Libere Germane la Moscova Ofensiva forțelor

VIENA 26 — Luni s-a des
chis la Viena, în marea sală de 
la „Konzerthaus”, cel de-al 
12-lea Congres al Internaționa
lei Socialiste. Iau parte 200 de
legați reprezentînd circa 30 de 
partide și organizații regionale, 
tn rîndul cărora se află nume
roși șefi de guverne și miniș
tri. Reuniunea își propune să 
dezbată poziția partidelor soci- 
al-democrate față de situația 
internațională, în special cea 
din Europa, drepturile femei
lor, probleme referitoare la ță
rile în curs de dezvoltare, as
pecte ale dezvoltării industria
le și efectele acesteia asupra 
mediului înconjurător.

In cuvîntul de deschidere, 
Bruno Pittermann a exprimat 
dorința partidelor social-demo- . 
crate de a promova o politică 
de destindere și a salutat, în 
legătură cu aceasta, ratificarea 
acordurilor R.F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și cu Po
lonia. Vorbitorul s-a declarat 
tn sprijinul oricărei inițiative 
menite să extindă colaborarea 
economică, științifică, și tehni
că cu țările din răsăritul Euro
pei. El a exprimat speranța că 
proiectata 
europeană

țărilor continentului nostru, țări 
cu sisteme politice diferite, să 
arate că este posibilă înlocui
rea . confruntării prin coopera
re, că poate fi creată o zonă 
stabilă a păcii.

Această idee a fost reluată și 
în raportul prezentat de Hans 
Janitschek, secretarul general 
al Internaționalei Socialiste, ca
re a exprimat satisfacția pen
tru progresele considerabile în
registrate in ultimul an pe ca
lea destinderii între Est și Vest- 
— cu deosebire în Europa. El 
a opinat că, „în prezent, dru
mul este deschis pentru convo
carea rapidă a unei conferințe 
pentru securitatea europeană". 
Partidele socialiste — a spus 
el — sînt ferm convinse de ne
cesitatea destinderii 
lizării raporturilor 
spre a se ajunge la 
păcii — aspirație a

conferință general- 
va da posibilitatea

și norma- 
Est-Vest, 

asigurarea 
oamenilor 

muncii din Europa și din în
treaga lume.

Raportorul s-a pronunțat pen
tru încetarea războiului din 
Vietnam, subliniind că poporul 
vietnamez, ca, de altfel, toate 
popoarele din Indochina -sînt 
îndreptățite să-și hotărască 
propriul lor viitor liber și fără 
intervenție străină.

Reuniunea
Consiliului de Securitate

a fost
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

P>euniunoa Consiliului de secu
ritate, prevăzută pentru luni și 
consacrată dezbaterilor pe mar
ginea incidentelor petrecute la 
granița israelo-libaneză, a fost 
emînată pentru a permite pre
ședintelui consiliului, Lazar 
Moisov (Iugoslavia), să-și conti
nue consultările în vederea re-

alizării unui acord asupra tex
tului rezoluției. Reprezentanții 
țărilor vest-europene în Consi
liul de Securitate au pregătit un 
proiect de rezoluție care nu în
trunește, însă, avizul tuturor 
membrilor. Reprezentantul
S.U.A., George Bush, a anunțat, 
de asemenea, că are intenția să 
prezinte un proiect.

Apelul P. C. din Irlanda,
adresat oamenilor muncii

din Ulster
DUBLIN 26 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat agen
ției TASS, secretarul general 
al Partidului Comunist din Ir
landa, Michael O’Riordan, a a- 
dresat un apel tuturor oameni
lor muncii din Ulster pentru 
întărirea unității de acțiune în 
.vederea soluționării situației 
din Irlanda de Nord. El a sub
liniat că, în prezent, au sporit 
șansele lichidării prejudecăților 
religioase, folosite de cercurile 
de dreapta din Ulster pentru 
a-i înverșuna pe catolici și pro
testanți unii împotriva altora, 
în scopul distragerii atenției de 
la adevăratele cauze — de or
din social — ale situației încor
date de aici. Michael O’Riordan 
a salutat inițiativa Asociației 
pentru apărarea drepturilor ci
vile din Irlanda de Nord, pri
vind organizarea unei conferin
țe a tuturor forțelor de opozi
ție din Ulster, care și-a propus 
elaborarea unui program unit 
de acțiune în scopul lichidării

eli-discriminării și șomajului, 
berării deținuților politici și a 
celor internați fără judecată, al 
abrogării legii împuternicirilor 
excepționale adoptate de guver
nul britanic etc.

BERLIN 26 — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te: Luni, s-au deschis la Berlin 
lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Federației Sindicate
lor Libere Germane.

La congres participă 2 200 de
legați, reprezentînd pe cei 
milioane membri ai celei mai 
mari organizații de masă 
R.D. Germană, precum și 800 
oaspeți, printre care și 70 de de
legații din 65 de țări. Din partea 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România participă o dele
gație condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor.

In prezidiul congresului au 
luat loc primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Erich Hone
cker, și alte persoane.

Raportul asupra activității 
desfășurate de sindicatele din ■

7,3

din

R.D.G. în 
cut de la 
pînă la actualul congres a fost 
prezentat de Herbert Warnke, 
membru al" Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Federației Sindicatelor Libere 
Germane.

Au urmat apoi discuții la ra
port, în centrul dezbaterilor 
congresului aflîndu-se sarcinile 
ce revin sindicatelor din R.D.G. 
în realizarea hotărîrilor celui 
de-al VIIT-lea Congres al 
P.S.U.G.

Lucrările congresului continuă.

perioada care a tre- 
Congresul al VII-lea

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
La invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a guvernului sovietic, luni a so
sit la Moscova, într-o vizită o- 
ficială de prietenie, Fidel Cas
tro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului 
Cubei.

La aeroport, 
fost întîmpinat 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Alexei Ko
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri, și de alte persoane 
oficiale sovietice.

In aceeași zi, a avut loc o în- 
tîlnire prietenească între Leonid 
Brejnev, Nikolai Podgornîi, A- 
lexei Kosîghin și Fidel Castro, 
care au discutat probleme ce in
teresează cele două părți.

Revoluționar al

Fidcl Castro a 
de Leonid Brej-

Consfătuirea activului de partid 
de la Wroclaw

a prezentat 
cabinetului 
său

26 — Corespondentul

rachete, duminică, peri- 
orașului Saigon. Șase 
au căzut asupra centru- 
instrucție militară Qu-

continuă

Lubomir Strougal, președin
tele Guvernului federal 
R.S, Cehoslovace, 
nart, prim-secretar 
P.C. din Slovacia, 
lotka, președintele 
Iui R.S. Slovace, și alte per
soane oficiale au vizitat, în 
cursul zilei de luni, Tîrgul in
ternațional de produse chimi
ce — „Incheba — 1972“, des
chis la Bratislava.

Lubomir Strougal a apre
ciat standul României și mo
dul de prezentare a produse
lor.

PHENIAN

al 
Josef Le
al C.C. al 
Petre Co- 
Guvernu-

VARȘOVIA 26 — Corespon
dentul -Agerpres, Iosif Dumi- 
trașcu, transmite i La Wroclaw 
a avut loc, cu participarea lui 
Edward Gierek prim secretar 
al C.C. al P.M.U.P. și a lui 
Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, o con
sfătuire a activului de partid, 
consacrată discutării principa
lelor sarcini economice, ideolo
gice și politice, care stau în fa
ța organizațiilor de partid voie
vodale. Regiunea Sileziei supe
rioare dă peste 10 la sută din 
producția industrială a țării și 
peste 7,5 la sută din cea agricolă

In încheierea lucrărilor cons
fătuirii a luat cuvîntul Edward 
Gierek, care a subliniat, prin
tre altele, posibilitățile existen
te în acest voievodat, ațît în

industrie cît și pe tărîmul ac
tivității științifice și de cerce
tare. Unul din principalii fac
tori de dinamizare a dezvoltări; 
țării — a spus el — îl consti
tuie cuprul din bazinul Lubin- 
sko-Glogowskie, a cărui produc
ție trebuie să crească în urmă
torii ani de trei ori, punîndu-se 
accentul pe realizarea de pro
duse din cupru cu un grad su
perior de prelucrare. Alte do
menii care se vor dezvolta sus
ținut sînt electronica, produc
ția de autobuze.

♦

Ziariști italieni

Fe- 
ita- 
în-

Miting organizat cu prilejui 
Zilei de luptă împotriva 
imperialismului S. U. A.

PHENIAN 26 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
A.C.T.C., fa Phenian a avut loc 
un miting organizat cu prilejul 
Zilei de luptă împotriva impe
rialismului S.U.A.

La miting au participat pes
te 20 000 de reprezentanți ai 
oamenilor muncii, ai tineretu
lui și studenților, ostașilor Ar
matei Populare Coreene.

In cuvîntările lor, vorbitorii 
la miting au subliniat că pro
blema coreeană este o chestiu
ne internă a națiunii, care tre
buie să fie rezolvată de popo
rul coreean însuși pe baza prin
cipiului autodeterminării, fără 
nici un amestec din afară. Cla
sa muncitoare și celelalte pă
turi ale populației, au arătat 
ei, aspiră la reunificarea inde
pendentă și pașnică a patriei.

Vorbitorii au reafirmat hotărî- 
rea întregului popor coreean 
din R.P.D. Coreeană și din Co
reea de sud, de a' lupta strîns 
unit, umăr la umăr, indepen
dent de opiniile și concepțiile 
politice, pentru apărarea și re- 
unificarea țării în condiții de 
independență, pentru salvarea 
națională, pentru alungarea a- 
gresorilor S.U.A. din Coreea de 
sud.

în grevă
ROMA 26 (Agerpres). — 

derația națională a presei 
ltene a hotărât organizarea,
cepînd de luni după-amiază, a 
unei greve de 48 de bre a zia
riștilor de la cotidiene și de 24 
de ore pentru lucrătorii de la 
agențiile de presă și radiotele- 
viziune. Aceste acțiuni au fost 
luate pentru a protesta împo
triva deciziei adoptate unilate
ral de Federația editorilor de 
ziare de a suspenda, începînd 
de luni, apariția numărului de 
luni al cotidienelor „din rațiuni 
de economie". Hotărârea luată 
de Federația presei intervine 
după eșecul unei tentative de 
mediere făcută de Franco E- 
vangelisti, subsecretar de stat 
la Președinția Consiliului de 
Miniștri, pentru a determina e- 
ditorii să revină asupra decizi
ei de suspendare a numerelor 
de luni ale cotidienelor.

ROMA
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : Președintele Republicii 
Italiene, Giovanni Leone, l-a 
primit, luni la prînz, la Palatul 
Quirinale, sediul președinției 
Republicii, pe premierul de
semnat, Giulio Andreotti, care 
l-a anunțat că acceptă să for
meze noul guvern. Andreotti a 
prezentat, totodată, lista cabine
tului său — o coaliție triparti
tă, formată din democrat-creș- 
tini, socialist-democrați și libe
rali, sprijinită în Parlament de 
republicani — din care fac par
te 19 miniștri și 6 miniștri fără 
portofoliu. Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al apărării a fost numit 
Mario Tanassi (P.S.D.I.), minis
tru de externe — Giuseppe 
Medici (P.D.C.), ministru de in
terne — Mariano Rumor (P.D.C), 
ministrul trezoreriei — Giovan
ni Malagodi (P.L.I.), ministrul 
industriei și comerțului — Ma
uro Ferri (P.S.D.I.), ministrul 
comerțului exterior — Matteo 
Matteottj (P.S.D.I.), ministrul 
participațiilor statale — Ma
rio Ferrari-Aggradi (P.D.C.), 
ministrul bugetului și progra
mării economice — Paolo Emi
lio Taviani (P.D.C.).

In total, pe lîngă funcția de 
prim-mi nistru, democrat-crești- 
nii dețin 11 ministere și patru 
funcții de ministru fără porto
foliu, social ist-democrații sînt 
reprezentați prin 5 miniștri și 
un ministru fără portofoliu, iar 
liberalii — prin 3 miniștri și 
unul fără portofoliu.

Intrucît secretarul național 
al Partidului socialist-democra
tic, Mario Tanassi, deține por
tofolii guvernamentale, în locul 
său Direcțiunea P.S.D.I. a de
semnat

Luni 
guvern 
Giulio 
miți la
au de.pus 
președintelui Giovanni Leone.

patriotice
VIETNAMUL DE SUD 26 (A 

gerpres). — Forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au ata
cat cu 
feriile 
rachete 
lui de
ang Trung, aflat la ieșirea din 
capitala sud-vietnameză spre 
șoseaua nr. 1, rănind două per 
soane — informează agenția 
France Presse.

Pe aceeași șosea, la 35 kilo 
metri nord-vest de Saigon, de
tașamente ale Frontului Națio
nal de Eliberare au lansat o- 
buze de mortiere asupra ora
șului Cu Chi. De asemenea, pa
trioții au bombardat mai multe 
poziții întărite ale inamicului 
amplasate la 80 kilometri ves1 
de Saigon, Ofensiva forțelor d< 
eliberare a continuat, în cursa 
zilei de duminică, și în zona 
Platourilor înalte, unde a fos’

supusă tirului o poziție inami
că din apropierea orașului Phu 
My.

Lupte violente s-au desfășu
rat în tot cursul zilei de 25 iu
nie în jurul orașului Hue, sol- 
dîndu-se cu pierderi în rândul 
armatei saigoneze. Militarii sai- 
gonezi au încercat, de mai mul
te ori, să lanseze atacuri asu
pra pozițiilor deținute de for
țele patriotice. dar au primit 
riposta fermă a acestora.

La aproximativ 100; kilometri 
nord de Saigon, șoseaua nr. 13 
— care leagă capitala sud-viet- 
nameză de orașul An Loc. a- 
sediat de peste 2 luni de patri- 
oți — a fost, duminică, teatrul 
unor violente lupte. Patrioții 
au continuat să bombardeze o- 
rașul, provocînd pierderi uni
tăților saigoneze care încercau 
să preia controlul asupra unor 
''r>7iții din localitate.

încheierea Congresului extraordinar

al Partidului radical francez

Vizita premierului Republicii 
Shri Lanka la Pekin

PEKIN 26 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
Duri Bi-u, președintele interi
mar al R.P. Chineze, și Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat, au primit, duminică, 
pe Sirimavo Bandaranaike, pri
mul ministru al Republicii 
Shri Lanka. La întrevedere, ca
re a decurs într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie — 
menționează China Nouă — au 
mai luat- parte Li Sien-nien. 
vicepremier al Consiliului

Stat, Ie Cien-in, vicepreședinte 
al Comisiei militare a P.C. Chi
nez, Go Mo-jo, vicepreședinte
le Comitetului permanent al 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină, și alte 
persoane oficiale chineze.

Duminică seara, premierul 
Ciu En-lai a dat o recepție în 
cinstea primului ministru al 
Republicii Shri Lanka. Au ros
tit alocuțiuni Ciu En-lai și Si- 
rimavo Bandaranaike.

PARIS 26 (Agerpres). — Des
fășurat timp de două zile — 
sîmbătă și duminică — la Lil
le, Congresul extraordinar al 
Partidului radical francez, cea 
mai veche formațiune politică 
din țară, s-a încheiat fără re
zultate deosebite.

Rezoluția finală a Congresu
lui, subliniază agenția France 
Presse, lasă să planeze o anu
mită ambiguitate în ceea ce 
privește strategia electorală a 
partidului. Candidaților 
caii le este 
libertate de 
eventualelor 
de-al doilea 
condiția ca ei să rămînă, totuși

adoptată pare să 
cum apreciază 

eforturile făcu- 
Congresului ex- 
președintele ra- 
Jacques Servan-

radi- 
mare 
cazul 

cel

acordată o 
acțiune în 
desistări la 

tur de scrutin, cu

opuși majorității U7D.R. (Preci
zăm că viitoarele alegeri legis
lative în Franța urmează să ai
bă loc, în mod normal, în mar
tie 1973).

Rezoluția 
reflecte, după
France Presse, 
te, în timpul 
traordinar, de 
dicalilor, Jean 
Schreiber, de a defini o strate
gie conformă cu ceea ce el con
sideră să fie necesitate pentru 
viața politică franceză — con
stituirea unei forțe de centru 
care să neutralizeze influențele 
celor doi poli i stînga comunis
tă și coaliția guvernamentală.

pe Flavio Orlandi, 
seara, membrii noului 
alcătuit de premierul 
Andreotti au fost pri- 
Palatul Quirinale, unde 

jurămîntul în fața

TOKIO 26 (Agerpres). — A- 
legerile desfășurate ieri în in
sula Okinawa, pentru ocuparea 
funcției de guvernator, s-au în
cheiat cu victoria reprezentan
tului partidelor opoziției, Cho- 
b.yo Yara. După despuierea a 
50 la sută din urne, Yara are 
un avantaj de aproximativ 
25 000 voturi față de adversa
rul său, Seisaku Ota, candidat 
din partea partidului de guver- 
nămînt, și, după cum remarcă 
agenția Kyodo, este de aștep
tat ca, la cunoașterea rezulta
telor definitive, acest avans să 
devină și mai substanțial.

Comentând succesul lui Yara. 
Țetsuo Fuwa, președinte al se
cretariatului C.C. al Partidului 
Comunist, a subliniat că âcesta

alegerilor din Okinawa
constituie „o manifestare 
a opoziției celei mai mari 
a electoratului față de planul 
oficialităților japoneze și ame
ricane de a menține intacte ba
zele militare ale S.U.A. din in
sulă".

De asemenea, Toshiaki Yoko
hama, președinte al Comitetu
lui electoral al Partidului so
cialist. a declarat că populația 
și-a exprimat astfel opoziția fa
ță de termenii acordului de re
trocedare a Okinawei. „Victo
ria lui Yara, a spus el, arată 
că locuitorii insulei se pronun
ță pentru îndepărtarea baze
lor militare și a armelor nucle
are și pentru restaurarea păcii 
în arhipelag".

Nagatoshi Mukai, președinte
le comitetului electoral al Par-

clară 
părți

tidului Socialist Democratic, a 
declarat, la rîndul său, că vo
tul de duminică reflectă nemul
țumirea față de condițiile în. 
care guvernul a admis retroce
darea insulei în luna mai. „Gu
vernul, a,spus el, trebuie să 
accepte această situație și să 
treacă Ia construirea unei Oki- 
nawe pașnice și prospere"

Simultan cu scrutinul pentru 
desemnarea guvernatorului, du
minică s-au desfășurat în Oki
nawa și alegeri pentru reparti
zarea celor 44 de locuri ale a- 
dunării legislative prefecturale. 
Rezultatele parțiale indică — 
după cum informează agenția 
Kyodo — o sporire a număru
lui mandatelor deținute de par
tidele opoziției.

Criza monetară interoccidentală
Expoziția națională „Româ- 

nia-1972“, organizată la Miinchen, 
a fost vizitată duminică de dr. Al- 
fons Goppel, președintele guvernu
lui landului Bavaria. Oaspetele a 
fost întîmpinat de ambasadorul Ro
mâniei, Constantin Oancea, de mem
bri ai delegației române, participan
te la manifestările de la Miinchen, 
de conducerea expoziției și a socie
tății vest-germane locale de tîrguri 
și expoziții.

<£> Taifunul tropical „Ora", care 
s-a 'abătut duminică asupra capitalei 
Filipinelor, Manila, a provocat în
treruperea curentului electric și a 
apei în cea mai mare parte a ora
șului. Potrivit datelor difuzate, la 
Manțla s-au înregistrat șapte victi
me omenești. Au fost, de asemenea, 
grav avariate numeroase clădiri, iar 
culturile agricole din jurul capita
lei au fost distruse parțial.

devine mai gravă

gentina l-a desemnat pe fostul pre
ședinte Juan Peron drept candidat 
al său la viitoarele alegeri prezi
dențiale din martie 1973.

Juan Peron trăiește de mai nuilți 
ani în exil la Madrid. In cercurile 
politice argentiniene se exprimă — 
potrivit agenției Associated Press — 
îndoiala că fostul președinte Juan 
Peron ar putea reveni în țară să 
candideze la viitoarele alegeri pre
zidențiale, dat fiind opoziția unor 
influenți lideri militari.

bilaterale și 
Apropiat — 
radio saudit.

situația din Orientul 
informează postul de

Arafat, președintele

LUXEMBURG 26 (Agerpres). — 
La șase luni după încheierea sa, în 
decembrie anul trecut, „cel mai im
portant acord monetar din istoria 
umanității" cum a fost el denu
mit — n-a rezistat primei tulburări 
serioase a speculațiilor bancare. A- 
cesta este aspectul cel mai clar, pen
tru observatorii vest-europeni, al 
noii faze a crizei monetare în care 
a intrat lumea occidentală.

Recidiva, care riscă să fie mai 
gravă decît precedentele, a fost de
clanșată de speculațiile asupra de
valorizării lirei sterline, fenomen 
considerat, în general, ca inevita
bil pînă la sfîrșitul anului. Ea a 
luat amploare și a determinat închi
derea piețelor monetare de schimb, 
sub efectul puternicei presiuni care 
s-a raportat imediat asupra dolaru
lui, după anunțarea instituirii, pen
tru moneda britanică, a unui curs 
fluctuant. Intr-un timp extrem de 
scurt, Banca Centrală vest-germană 
a cumpărat aproape un miliard de

dolari pentru a împiedica o „cu
fundare" a cursului monedei ameri
cane.

Acum, scrie agenția France Presse, 
problema fundamentală care se pune 
este nu numai de a ști cît timp va 
„flota" lira sterlină, la ce nivel 
va fi stabilit cursul ei și care alte 
monede i se vor alinia, ci mai ales 
politica ce o vor adopta vest-euro- 
penii, față de S.U.A., în materie 
monetară.

După reuniunea de sîmbătă a gu
vernatorilor Băncilor Centrale, mi
niștrii de finanțe ai Pieței comune 
urmează să se întrunească astăzi la 
Luxemburg. Declarațiile făcute, de 
vineri, în diverse capitale vest-euro
pene, asupra alegerii măsurilor ce 
trebuie luate în vederea redeschide
rii piețelor monetare, sesizează con
fruntarea a două concepții: cea 
vest-germană, favorabilă flotării mo
nedelor occidentale în raport cu do
larul, așa cum au decis-o autorită
țile britanice și cum par s-o facă 
cele japoneze; cea franceză, spriji-

nită de Comisia Pieței comune, fa
vorabilă unui control întărit asupra 
schimburilor și mișcărilor de capi
taluri, cu stabilirea unei duble piețe, 
așa cum este în Franța.

Ambele soluții, între care un com
promis pare dificil, consideră agen
ția France Presse, prezintă grave 
inconveniente. Prima pune în situa
ție delicată lira italiană, în prezent 
mai slabă decît celelalte monede 
vest-europene, și ar da un mare a- 
vantaj comercial Statelor Unite, pen
tru că dolarul ar putea fi încă de
valorizat în fapt. Cea de-a doua, 
care ar constitui o punere „în ca
rantină" a dolarului, cu menținerea 
parităților fixe pentru operațiunile 
comerciale, pare greu de generalizat 
din rațiuni tehnice și politice.

Iată de ce observatorii consideră 
că reuniunea miniștrilor de finanțe 
de la Luxemburg, se deschide, astăzi, 
sub auspicii nefavorabile, și, proba
bil, dezbaterile vor evidenția, încă 
o dată, slăbiciunea sistemului valu
tar occidental.

Generalul Ramanantsoa, șeful 
guvernului militar malgaș, a făcut, 
duminică seara, la radiodifuziune, o 
declarație în care a afirmat că, în 
circumstanțele actuale, nu va ezita 
să proclame legea marțială dacă ten
tativele unui grup minoritar de a 
prelua puterea nu vor înceta.

Conferința pentru problemele 
dezvoltării comerțului exterior al ță
rilor arabe, ale cărei lucrări se des
fășoară la Cairo, a adoptat recoman
dări privind diversificarea colaboră
rii economice între țările membre și 
extinderea relațiilor lor comerciale 
cu țările Africii.
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Q Daunele provocate de uraga
nul „Agnes“ în regiunea de nord- 
est a Statelor Unite se cifrează la 
suma de peste 1,25 miliarde dolari 
— informează agenția Associated 
Press. Apreciată ca cea mai mare 
catastrofă de acest gen din întreaga Republicii Bangladesh, Mujibur Rah- 
istorie a Statelor Unite, trecerea u- 
raganului peste teritoriul a zece sta
te din S.U.A., din Pennsylvania pî
nă în New Jersey, a cauzat moar
tea a pește 100 de persoane, lăsînd 
fără locuințe circa 350 000 de lo
cuitori.

■fy Președintele Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că 
speră să se întîlnească cu premierul

& Yasset
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a- 
flat într-o vizită la Damasc, a fost 
primit de președintele Siriei, Ilafez 
Assad, — informează agenția France 
Presse, El a avut, de asemenea, în
trevederi cu primul ministru Ab
del Rahman Khleifawi și cu mi
nistrul apărării, Mustafa Tlass.

După cum precizează sursele, con
vorbirile s-au purtat asupra situa
ției survenite în regiunile de sud 
ale Libanului.

Ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Takeo Fukuda, și-a prezen
tat oficial candidatura la funcția 
de președinte al Partidului Liberal
democrat (și, implicit, de prim-mi- 
nistru), devenită vacantă prin de
misia, înainte de termen, a lui Ei- 
saku Sato. După acceptarea cererii 
ministrului de externe, secretariatul 
P.L.D. a închis lista candidaților. 
Aceasta mai include, după cum s-a 
anunțat, pe foștii miniștri de ex
terne Masayoshi Ohira și Takeo 
Miki și pe ministrul industriei și co
merțului internațional, Kakuei Ta
naka.

Președintele Ecuadorului, Guil
lermo Rodriguez Lara, a semnat un 
decret prin care a fost creată „Socie
tatea petrolieră de stat ecuadoriană". 
Deqțetul stipulează largi atribuțiuni 
ce revin acestei societăți în ce pri
vește aplicarea legii asupra hidro
carburilor, precum și exploatarea și 
comercializarea petrolului extras din 
Ecuador.

man, în cea de-a doua parte a lu
nii iulie — informează agenția As
sociated Press. Dacă Mujibur Rah
man nu poate veni în Pakistan, a 
spus Bhutto, „sînt pregătit să plec 
la Dacca în acest scop, sau indife
rent unde în altă parte". Bhutto a 
relevat că eventuala întilnire cu 
Rahman va trebui să pună bazele 
relațiilor bilaterale viitoare între Pa
kistan și Bangladesh.

Q Delegația de partid și guver
namentală cubaneză, condusă de Fi
del Castro, prim-secretar al C.G. al 
P.G. din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, și-a înche
iat vizita oficială de prietenie în 
Cehoslovacia, întreprinsă la invitația 
G.G. al P.C. din Cehoslovacia, a 
președintelui și a guvernului R. S. 
Cehoslovace. Delegația cubaneză a 
părăsit Praga, luni, plecînd spre 
Moscova.

@ La Dusseldorf a avut loc 
o plenară a conducerii Partidu
lui Comunist German, în ca
drul căreia au fost examinate 
o serie de probleme legate de 
posibilitatea organizării în R.F. 
a Germaniei de alegeri parla
mentare anticipate. Plenara a 
adoptat o hotărîre în legătură 
cu participarea P.C.G. la aceste 
alegeri.

4> Convenția națională a parti
dului Mișcarea justițialistă din Ar-

Președintele Ugandei, Idi A- 
min, aflat într-o vizită în Arabia 
Saudită, în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în mai multe capi
tale arabe, a avut o primă între
vedere cu șeful statului saudit, re
gele Feisal. Au fost discutate pro
blemele privind extinderea relațiilor

Cu prilejul împlinirii a 12 ani 
de la obținerea independenței insulei 
Madagascar, la Tananarive — capi
tala statului malgaș — a avut loc o 
paradă militară, desfășurată în pre
zența șefului statului, Philibert Tsi- 
ranana, și a șefului guvernului mal
gaș, generalul Gabriel Ramanantsoa.
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