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Cincinalul în patru ani și jumătate!
A

Interviu cu tovarășul ing. Vasile OGIRLAC1, 
directorul general al Centralei cărbunelui

Petroșani, despre:

Căile sporirii producției de cărbune 
și creșterii eficienței economice la 
unitățile miniere din Valea Jiului

De la ANGAJAMENTE la FAPTE
€u pași hoiărîți 

spre felul propus

Simbătă dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., a pri
mit la sediul C.C. al P.C.R, delegația Mișcării 
Evoluției Sociale din Africa Neagră (M.E.S.A.N.) 
din Republica Africa Centrală, care face o vi
zită de prietenie in țara noastră, la invitația 
C.( . al P.C.R.

Delegația M.E.S.A.N, este formată din Elisa
beth Domitien, vicepreședintă a M.E.S.A.N., 
Jean-Louis Psimhis, membru al Biroului Po
litic, ministru de interne, Dominique Sombo- 
Dibcle, membru al Biroului Politic, ambasador 
itinerant, Joan Willy-Biro-Sako, membru al Bi
roului Politic, Valentin Kobadobo-Ograma, di
rector adjunct al protocolului, Pauline Yassio, 
l ode Diawara, Cecile Zcmoto, Barnabc N’ Zila- 
vo, Lucicnne Bangui, responsabili ai comitete
lor M.E.S.A.N, din sectoare ale orașului Bangui 
— capitala Republicii Africa Centrală —, pre
cum și Berthe Ndakala-Maidou, Aoundou Paco, 
Louise Guinikian, Andre Ngouka, Amadou Ma- 
hamat, responsabili ai unor comitete prcfec- 
turale ale M.E.S.A.N.

Din partea Partidului Comunist Român au 
participat tovarășii: Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general al Capita
lei, Cornel Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ion Stănescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. minis
tru de interne, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C .R., Ion C ircei și Ghizela Vass. 
membri ai C.C. al P.C.R.. șefi de secție la C.C. 
al P.C.R,, Andrei Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Suzana 
Gâdca, președinta Consiliului Național al Feme
ilor, Constantin Vasiliu și Vasile Gheorghe. ad
juncts de șefi de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae

Matei, secretar al Comitetului munfripal Bucu
rești al P.C.R., Lina Ciobanii, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului sectorului 
2 București al P.C.R., Marin Enachc, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co- 
mitctukii sectorului 3 București al P.C.R., 
Gheorghe lonescu, prim-secretar al Comitetului 
sectorului 1 București a) P.C.R., Cornel Nicoda, 
prim-secretar al Comitetului sectorului 4 Bucu
rești al P.C.R., Rada Mocanu, vicepreședintă a 
Consiliului popular județean Ilfov, Adriana Mo
rarii, secretară a Comitetului sectorului 5 Bucu
rești al P.C.R

A fost de față Alberto Salo, ambasadorul Re
publicii Africa Centrală la București.

In cadrul convorbirii, delegația M.E.S.A.N, a 
transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un me
saj prietenesc și urări de prosperitate și noi 
succese pentru poporul român, din partea secre
tarului general al M.E.S.A.N., președinte al Re
publicii Africa Centrală — J. II. Bokassa.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat din partea conducerii P.C.R. și a sa per
sonală un salut călduros conducerii M.E.S.A.N., 
secretarului său general, președintele Republicii 
Africa Centrală — J. B, Bokassa, împreună cu 
urări de progres și bunăstare pentru poporul 
centrafrican.

In cursul intilnirii, a fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția ascendentă a raporturilor de pri
etenie și colaborare dintre cele două partide, 
țări Și popoare: au fost reafirmate dorința și ho- 
tărirea comună de a dezvolta tn continuare re
lațiile bilaterale dintre P.C.R. șl M.E.S.A.N.. do 
a extindo legăturile de cooperare pe multiple 
planuri între Republica Socialistă România si 
Republica Africa Centrală, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și colaborării In
ternaționale.

Intîlnirea a decurs intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

Colectivele dc muncitori, ingineri și tehni
cieni de Ia exploatările miniere din Valea 
Jiului se află angajate plenar în activitatea 
entuziastă pe care o desfășoară întregul po
por pentru a întîmpina Conferința Națională 
a partidului și cea de-a XXV-a aniversare a 
proclamării Republicii cu realizări remarca
bile, pentru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. Muncind în condiții deosebite, 
minerii depun eforturi susținute pentru în

vingerea unor greutăți, pentru redresarea 
producției la unitățile rămase in urmă, pen
tru obținerea unor rezultate demne de tradi
țiile minerești. In legătură cu căile de îmbu
nătățire a activității, de sporire a producției 
de cărbune și de creștere a eficienței econo
mice la unitățile miniere, am solicitat tova
rășului ing. VASILE OGÎRLAC1, directorul 
general al Centralei cărbunelui Petroșani, să 
răspundă la citeva întrebări adresate de re
dacție.

Faptele de muncă reușesc să confirme la mina Lupcni, 
că întregul colectiv al minei este puternic angrenat în recu
perarea producției restanță de cărbune înregistrată în prima 
jumătate a anului;

In ultimele trei zile, mina a înregistrat sporuri de* pro
ducție între 200 și 700 tone de la o zi la alta, ne-a comuni
cat inginerul șef al minei Iulian Costcscu. Sectoarele V și 
IV, prin plusuri de cărbune realizate, conduc întrecerea 
colectivelor.

Numai în ziua de 7 iulie, zi de producție mărită la mi
nă, brigada lui Petre Constantin, cea care a lansat inițiativa 
„două cicluri lunar în plus la abatajele frontale", a reușit 
să producă 120 tone cărbune peste sarcina zilnică, atingînd 
și de data aceasta un randament de 10 tone/post. Din același 
sector, IV, care a cumulat pînă ieri un plus de 210 tone 
cărbune, frontaliștii brigăzii conduse de Ioan Solomon au 
produs peste planul aceleiași’ zile $5 tone, realizînd un ran
dament de 9,5 tone/post.

După primul schimb al zilei de ieri, cele mai bune re
zultate au fost înregistrate la abatajul frontal dotat cu 
complex mecanizat de tăiere și susținere al sectorului VI, 
unde se contează, ca urmare a măsurilor luate, pe o zi de 
producție record.

Primul abataj 
va produce la timp

— Bazinul carbonifer al Văii 
fiului este în prezent unul din 
pilonii industriei noastre extrac
tive. La ora actuală producția 
de huilă fi cărbune brun dm 
Valea Jiului asigură aproape in 
exclusivitate materia primă pen
tru fabricarea cocsului româ
nesc, combustibilul pentru ma
rile termocentrale de la Mintia 
fi Paroșeni, o parte din com
bustibilul pentru transporturi, 
consumul casnic etc. Ifi va păs
tra bazinul nostru acest loc fi 
în viitor ? Care va fi perspec
tiva lui în fluxul dezvoltării 
economiei naționale ?

meniul energeticii, cum ar fi de e- 
xemplu dezvoltarea termocentralei 
Mintia, se bazează pe cărbunele e- 
nergetic livrat de unitățile centra
lei. Ne vom păstra în continuare 
importanta poziție dc furnizor de 
combustibil pentru caile ferate, pre
cum și pentru populație.

— In acest context, ce preo
cupări actuale are Consiliul oa
menilor muncii din Centrală 
pentru a se atinge la sfirfitul 
actualului cincinal im nivel de 
producție de 12 milioane tone 
anual ?

— După cum prea brne ați remar
ca'. în întrebarea dv., Valea Jiului 
da o producție de cărbune ce atîmă 
greu în balanțele unor produse ale 
țării. In contextul dezvoltării, pe 
baza planurilor de perspectivă ela
borate dc partid, a industriei noas
tre carbonifere, se încadrează și a-
ccst bazin minier. Centrala noastră 
îșî va păstra locul printre pionii in
dustriei extractive românești, produc
ția ei constituind la nivelul anului 
1975 nu mai puțin de 31 la sută 
din producția de cărbune a întregii 
țări. Mi se pare semnificativ să subli
niez faptul că odată cu creșterea 
producției de cocs, va crește și par
ticiparea Văii Jiului ca furnizor de 
cărbune cocsificabil, în 1975 urmind 
să ne revină o pondere de 31 la sută 
din acest produs. Importante obiec
tive ale planului cincinal din do-

— In vederea ridicării producției 
la nivelul cerut de prevederile pla
nului cincinal, preocuparea Consiliu
lui oamenilor muncii al Centralei 
vizează în special;

0 atingerea dc către minele vechi 
a capacităților de producție prevă
zute în studiile tchnico-cconomice și 
planul cincinal;

0 creșterea mai rapidă dccît pre
vederile inițiale, a producției mine
lor noi Bărbătcni și Livezeni;

0 punerea în valoare de noi ză
căminte la Hobiccni și Cozla.

Pentru realizarea acestor obiective 
vor fi organizate lucrări cu viteze 
de avansare sporite și vor fi valo
rificate rezultatele cercetării privind 
metodele dc exploatare dc marc pro
ductivitate. Va crește gradul dc me
canizare a operațiilor cu volum ma
re de muncă. La sfîrșitul actualului

cincinal ponderea producției extrase 
cu tăiere mecanică în abataje va 
ajunge la 24,5 la sută, iar produc
ția extrasă cu susținere metalică din 
abataje Va reprezenta circa 62 Ja 
sută din totalul producției. In sco
pul valorificării superioare a cărbu
nelui extras și creșterii recuperărilor 
se vor amplifica și moderniza pre- 
parațiilc Pctrîla și Lupcni, iar pen
tru dotarea minelor cu utilaje se 
va dezvolta capacitatea uzinei dc 
utilaj minier. In vederea dezvoltării 
capacităților dc producție ale mi
nelor, preparațiilor și uzinei de uti
laj minier sînt prevăzute numai în 
ultimii trei ani ai cincinalului peste 
2 miliarde lei investiții. O preocu- 
rarc sporită arc Consiliul oameni- 

u muncii pentru crearea condiții
lor dc viață ale minerilor. In acest 
sens, pînă la finele cincinalului vor 
fi construite și date în folosință 
peste 3 000 apartamente, precum și 
noi cămine pentru nefamiliști. Vor 
fi de asemenea înfrumusețate per
manent localitățile noastre miniere, 
se vor crea noi condiții de agrement 
și petrecere a timpului liber pentru 
salariați și familiile lor.

In stratul 5, unde în foarte 
scurt timp mina Livezeni va 
extrage din cel dinții abataj 
primele tone de cărbune, co
munistului Constantin Peloiu și 
ortacilor săi le revine sarcina 
de a grăbi străpungerea gale
riei intermediare de la cota 
490. După ce în luna trecută, 
au „scăpat" cu puțin cifra de 
100, realizînd doar 97 ml avan
sare în^galeria pe care o sapă, 
din primele zile ale lunii iulie 
au pornit mult mai hotărîți 
pentru a o atinge. 4, 6, 2, 4, 5, 
6 — iată cifrele pe care le-au

raportat ca metri liniari de a- 
vansare în cele șase zile trecu
te din această lună.

Ritmul cu care au pornit nu 
lasă loc îndoielii. Ceea ce și-au 
propus Gheorghe Cosma, Gheor
ghe Zaharia, Mihai Malinaș, 
Costache Panțîru, Matei Albert 
și ceilalți mineri componenți ai 
brigăzii va fi realizat cu priso
sință, o dovedesc cei 28 ml 
realizați pînă aoum. Inițiativa 
lansată de Constantin Grădi
narii la Uricani și-a găsit aici, 
la Livezeni, un nou sprijin mi
neresc.

— Dumneavoastră ați fost 
numit în conducerea Centralei 
într-un moment ci nd exploată
rile miniere din Valea Jiului 
trec printr-o seamă de greutăți

Interviu realizai de
C. MAGDAL1N

(Continuare în pag. a 3-a)

Pe podiumul de onoare

e Constantin GRĂDINARII
ii Gheorghe NICHITA

BRIGĂZILE CU CELE MAI t 
MARI VITEZE DE AVANSARE^

Incepind cu numărul dc ieri am reluat 
rubrica ,.PE PODIUMUL DE ONOARE AL 
ÎNTRECERII SOCIALISTE” cunoscută citito
rilor noștri din ciclul de reportaje în care am 
înfățișat luna trecută, de la fiecare exploatare 
minieră, brigăzile cu cele mai bune rezultate 
în creșterea vitezelor de avansare Pe luna 
precedentă.

Prezentind cititorilor, in ciclul de repor
taje ce vor apare în zilele următoare, brigă
zile care s-au ridicat Ia aceste cote în luna 
iunie, aducem nu numai un omagiu muncii 
eroice a colectivelor acestor brigăzi, cj cău
tăm în același timp să redăm, cit mai Pe 
larg, experiența lor valoroasă.

Vă prezentăm așadar, pentru astăzi — pen
tru a doua oară consecutiv — pe minerii din 
brigada lui CONSTANTIN GRĂDINARE’ de 
la mina Uricani, cunoscutul inițiator al che
mării ..100 ML AVANSARE MEDJE LUNA
RA LA LUCRĂRILE DE DESCHIDERI ȘI 
PREGĂTIRI", iar în premieră brigada unui 
miner despre care n-am mai scris pînă a- 
cum : GHEORGHE NICHITA.

Citiți în pagina a 3-a reportajul :

„ASTAZI REALIZAM MAI MULT DECÎT 
IERI — MlINE SA RAPORTAM MAI MULT 

DECIT ASTAZI"

Chici cîmpuri pe zi
In întrecerea dintre brigăzile minei Lonea, în aceste zile 

de început de lună, se înregistrează continuu mărirea nu
mărului brigăzilor care-și însușesc inițiativa minerului ani- 
nosean Petru Roman de a realiza „patru cîmpuri pe zi și 
aripă la abatajele cameră". Alături de brigăzile care lu
crează în stratul 3, și cele din abatajele cameră ale stra
tului 5 și-au propus același ritm de avansare.

O brigadă mai puțin cunoscută pînă acum, cea condu
să de loan Timiș, din sectorul II al minei, a reușit să se 
detașeze prin rezultatele obținute de celelalte „concurente". 
Lucrînd la abatajul cameră numărul 711, muncitorii mineri 
ai celor patru schimburi conduse de Gheorgh'e lonescu. Mi
tică Plugaru, Martin Biro și Iosif Karacsonyi, au extras în 
primele șase zile ale lunii iulie 144 tone cărbune peste 
sarcina de plan producție obținută prin depășirea randa
mentului planificat cu peste 1,5 tone/post.

Avansarea-angajament inițială, de patru cîmpuri în 24 
de ore a fost și aceasta depășită zilnic cu cîte un cîmp. Se 
conturează astfel un bilanț rodnic la finele acestei luni.

RITMUL ASCENDENT AL UNEI ECONOMII 
ÎN PLINĂ MODERNIZARE

Recent, s-a deschis la De\a 
expoziția „Economia hunedo
reană în continuă dezvoltare", 
organizată, sub auspiciile Comi
tetului județean de partid, in 
cadrul manifestărilor desfășura
te în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului, expoziția cu
prinde, într-o imagine dinami
că, de o deosebită expresivita
te, progresele înregistrate în ju
dețul nostru în dezvoltarea și 
modernizarea activității econo
mice, realizările obținute de co
lectivele de oameni ai muncii 
din economia hunedoreană in 
traducerea in viață a sarcinilor 
trasate de Conferința Națională 
a partidului din 1967 și Congre
sul al X-lea al P.C.R. în dome
niul perfecționării organizării 
conducerii și planificării econo
miei naționale.

Prin intermediul a numeroa
se și sugestive panouri, grafice, 
ilustrații și alte exponate, vizi
tatorul ia cunoștință de crește
rile de ordin cantitativ și ca
litativ care au marcat econo 
mia județului, îndeosebi indus
tria, în perioada Jrecută de la 
Conferința Națională din 1967 
și pînă în prezent. Volumul 
producției industriale a județu
lui a sporit cu 35,2 Ia sută, spo
rul fiind obținut în proporție 
de 83,3 Ia sută, pe seama creș
terii productivității muncii, in

dicator la care s-a înregistrat 
un spor de 30,6 Ia sută. In vo
lumul producției industriale se 
remarcă îndeosebi dinamica ac
centuată a unor produse de în
semnătate vitală pentru econo
mia națională. Astfel, produc
ția de energie electrică a cres
cut de aproape 2,5 ori, de căr
bune cu 28,8 Ia sută, oțel cu 
18,4 la sută, laminate cu 42,7j

însemnări de Ia 
expoziția „Econo
mia hunedoreană 

în continuă 
dezvoltare"

la sută, prefabricate din beton 
de peste 8,5 ori. Toate acestea 
au fost obținute prin dezvolta
rea și modernizarea industriei 
pe baza materializării unor 
mari fonduri de investiții și au 
determinat ca județul Hunedoa
ra să-și amplifice forța indus
trială, să dețină un rol priori
tar in economia națională.

Evidențiind pregnant aceste 
realizări, expoziția are meritul 
de a pune în lumină, prin date 
și fapte de certă semnificație, 
factorii determinanți ai progre

sului economic in județ, latu
rile calitative esențiale ale a- 
ccstuia. Este astfel ilustrat pe 
plan teritorial procesul concen
trării producției în mari uni
tăți industriale, perfecționarea 
conducerii economiei, dezvolta
rea organizării și cercetării ști
ințifice și alte asemenea acți
uni întreprinse pe baza hotărî- 
rilor adoptate de conducerea 
partidului. Sînt ilustrative, din 
aceste puncte de .vedere, crea
rea în județ a celor 4 centrale 
industriale, creșterea atribuți
ilor și competențelor acestora, 
îmbunătățirea structurilor orga
nizatorice și a procesului luă
rii deciziilor, apropierea con
ducerii de producție și promo
varea principiului conducerii 
colective, perfecționarea siste
mului informațional, adîncirea 
democratismului economic. Or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii este reprezen
tată sub aspectele creșterii nu
mărului de cadre antrenate în 
această activitate, sporirii nu
mărului de studii aplicate și ® 
eficientei acestora. Astfel, în 
perioada 1968—1971, prin apli
carea unui număr de 726 stu
dii, in județ s-au obținut un 
spor de producție în valoare do

L. MAGUREANU

(Continuare în pag. a 2-a)

REPREZENTANT! AUTENTICI Al VĂII JIULUI — 
DELEGAȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

ry ine nu-l cunoaște 
aici, în orașul 
Vulcan, pe An

ton $ colnic ? Membru al 
partidului din 1940, o 
îndelungată perioadă ac
tivist de partid sau de 
stat, Anton Școlnic, 
deși pensionar, are fi in 
prezent o activitate ol1- 
șteasca deosebit de ferti
lă. Apropiat oameni'or, 
sfătuitor și îndrumător, 
exemplu de comportare.

E greu să consideri 
mai important unul sau 
altul dintre momentele 
vieții lui; s-a găsit me
reu acolo unde era ne
voie. Membru de partid 
din ilegalitate, a cunos-

Activistul 
de partid — 
om apropiat 
omului
cut fi amarul închisorii, 
cit fi bucuria eliberării, 
angajîndu-se apoi plenar 
în munca pentru recon
strucția socialistă, pen
tru triumful noii vieți 
și pe meleagurile iiene.

Sensul vieții, obișnu
iește el să spună, este 
sa mergem înainte fi 
tot mai bine, In Vul
can, orașul nostru, de la 
Conferința Națională a 
partidului din 1967, s au 
petrecut miraculoase 
prefaceri: blocuri, mina 
Paroșeni, secția de bri
cheta') a preparatei, 
multe școli, o seamă de 
alte unități economice 
s-au dezvoltat și moder

nizat. Toate aceste rea
lizări îmi dau mîndria 
fi satisfacția împliniri
lor, obținute prin mun
ca înflăcărată a tuturor 
oamenilor muncii din 
Vale, a comuniștilor ca
re mi-au încredințat 
mandatul de a-i repre
zenta la Conferința Na
țională a partidului"

Albit de ani fi vre
murile grele care au 
trecut peste el, Anton 
Școlnic, nu-fi precupe
țește timpul. Neobosit 
îl dăruie celor ce-l în
conjoară cu întregul lor 
respect — oamenilor.

T. SPATARU

n e jur împrejur 
[J zumzet, forfotă, 

atmosferă de 
muncă. întreb pe cineva 
despre persoana pe care 
o caut :

— Tovarășa Nicolaes- 
cu Ioana, sudorița ? Da, 
este !

— Unde o pot găd f
Și, o găsesc, în plină 

încordare, aplecată pes
te flacăra albastru-ver- 
zuie a electrodului. Ro
bustă, respirînd un wr 
dc siguranță, degajă 
chiar de la prima vede
re imaginea autentică a 
vredniciei.

Biografia ei este sim
plă, nu conține nimic

0 biografie 
simplă

spectaculos. E biografia** 
limpede a unei femei 
crescută odată cu regi
mul, angajată cu fermi
tate pe pozițiile îna
intate ale muncii. 
Din 1954, cînd a ter
minat școala profesio
nală, lucrează la 
U.U.M.P. Și-a însușit 
secretele meseriei învă- 
țînd de la cei ce stipî- 
neau deja aceste secrete 
și îndeosebi de la comu
nistul Nicu Constantin, 
azi pensionar.

— De la el am de
prins și meseria și ome
nia.

Minunată școală, mi
nunat dascăl!

I 'orbește cu nesimula
tă plăcere despre fami
lie, despre cele două le- 
tițe ale sale, care, .jî'il 
la școală și învață bi
ne", despre soț, care e 
lăcătuș mecanic la 
T.C.M.M. și „i-a luat-o

înainte, inscriindu-se în 
partid cu un a» mai re
pede ca ea", despre 
munca pe care o face 
cu drag.

— Nu s-a întîmplat. 
să mai fiți cîteodată și 
sub plan ?

— A, nu.' De>pre 
așa ceva nici vorbă 1 
zîmbefte, molipsitor de 
optimist.

...Imi pregătisem o pa
gină întreagă, pe care 
să scriu răspunsul la în- 
t rebar ea : cum ați pri
mit alegerea dv. ca de
legată la Conferința 
Națională a partidului I 
Dar, nu am mai pus a- 
ceasta întrebare. Așeza
tă alături de entuzias
mul din priviri, de ne- 
astimpărid întregii fi
ințe a celei cu care mă 
înlilnisem, mi s-a părut 
cu lotul dc prisos.

V. D.
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Jnvitafie pentru
AUTOMOBILIST 1

A

/n urmii cm fifrta 
mviupa pe

Ctrf V-O adre- 
sdm prin rinduiile dc 
faâ ar fi p»t*t pirn 
cel pnțm... gbunevțâ.

de autoturisme. Od i:â 
iftsi cu asfaltarea celor 
deni artere princitr.tif 
< <ire leagă 1 alea jiului 
dc rttr’dsti fj sudul țârii, 
posibilitățile dc pr.icti- 
. are a turismului auto 
a» crtKM ^nsiderahU. 
Sf<u <nult decir atît, © 
rețea neașteptat de bo

gată de șesele fermiere 
împinzrșc zonele iwe- 
ci*mte Petrofarnidui și 
ale celorlalte orașe din 
bazinul nostru carbo h- 
fer.

Amintim numai de 
drumul forestier spre ()- 
i’irșia Lotrului, l 'cme.istt 
— Brezai, sau de cel 
spre l ’neam —CîmpusA, 
ca fi de cele spre calvi
nele Lunca Florii, î’csel. 
V'oevodu, Rusu. <i veți 
fi de acord cu noi că 
1 alea Jiului începe să

intereseze și din acest 
punct de tedere. Do
vadă fi frecvența mt 
mai marc a autoturisme
lor străine tc traversea
ză mai ales in acest se
zon Petroșaniul intr-un 
f'l sau celălalt.

In intenția de a con
tribui fi pe aceasta cale 
la popularizarea unor 
frumuseți aflate la nu
mai cîțha kilometri de 
noi, fi prezentăm ală

turat d imagine ce 
se dorește . onw rugătoare 
pentru fvriciții pose.t.rri 
ai carnetelor de condu
cere auto-.

Fotografia de mai sus 
vă înfățișează un crim- 
pei din neasemuitele fru
museți pe care defileul 
Jiului zi le oferă din 
belșug.

Text ți loto 
Aurel DULA
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Ritmul ascendent al unei economii 
in plină modernizare

(Urmare din pag. I)

1.17 miliarde Ici, o crrșlcrc dc 
productivitate de 3 341» lei pr 
salariat. In domeniul corectării 
științifice sint relevate amplifi
carea numărului de corectări e- 
fednate și aplicate, la care un 
apari substanțial nu adns 
I.P.C.M.H. și S.C.S.M. Petroșani.

In acest cadru dc perfecțio
nări. in județ s-au creat condi 
ții pentru creșterea gradului dc 
folosire n capacităților dc pro
ducție, promovarea si extinde
rea t chnoMgiiîor moderne, a- 
similnrca dc noi produse, dez
voltarea acțiunii «le autoutila- 
re. reducerea consumurilor 
specifice. Acestor capitole, ex
poziția le consacră spații largi 
și reprezentative. Se evidenți
ază cu precădere creșterea in 
1971, fața de 1967, a fondurilor 
fixe în industria Ininedoreană 
cu aproape 32 al sută și a pro
ducției, la 1000 lei fonduri fixe, 
cu 2,6 ia sută. In. domeniul 
tehnologic, alături dc realiză
rile obținute la Centrala indus
trială Hunedoara sc remarcă 
extinderea unor metode și pro-

ccdec moderne «Ic lucru la mi
nele Văii Jiului. Se ilustrează 
in acrii fct. creșterea cu 95 la 
sulă a susținerii metalice a a- 
batajelor și cu 89 la sută a în
cărcării mecanice in galerii. De 
Altfel, Valea Jiului este bine 
reprezentată și sub alte aspec
te: asimilarea in cadrul' U.l'.M. 
Petroșani a 5 tipuri dc stilp» 
hidraulici, grinzi articulate șl 
alte mașini și utilaje miniere, 
din care o parte sini expresiv 
prezentate in cadrul expoziției. 
Sînt expuse, de asemenea, o 
scamă dc aparate și instalații 
dc tehnică și securitate minie
ră realizate la S.C.S.M. Petro
șani. Sînt. totodată, scoase in 
evidență reducerea consumului 
specific dc lemn dc mină, acți
unea dc pregătire a cadrelor și 
alto perfecționări calitative.

După ce acordă un spațiu 
corespunzător modului in care 
s-»u materializat in județ mă
surile stabilite de partid, pri
vind îmbunătățirea organizării 
administrativ-teriloriale ș» siste
matizarea localităților, expozi
ția consacră un mare panou, 
bogat ilustrat faptic, cu realiză

rile dobindile in ridicarea ni* 
velulni de trai al oamenilor 
muncii. In perioada 1968—1971 
salariul mediu nominal a spo
rit cu 22.8 Ia sută, iar saloriul 
real. comparativ cil 1965. a 
<:rc«cut cu 24.9 la sută. Cores
punzător creșterii veniturilor 
bănești alo populației eu 20.2 
la sută, volumul desfacerilor de 
mărfuri a sporit, in anii 1968— 
1971, cu 24 la sută. In aceeași 
perioadă s-au construit și dat 
in folosință aproape 18 000 lo
cuințe. numeroase școli, cămi
ne, spații comerciale și alte e- 
dificii social-culturale.

Tablou dinamic al dezvoltării 
economice și sociale ai județu
lui Hunedoara, expoziția aduce 
m fața vizitatorului imaginea 
sintetică a amplului proces de 
< reșfere și perfecționare a vie
ții econom ico-sociale □ melea
gurilor hunedorene. prezintă 
bilanțul izbinzilor dobîndMc dc 
oamenii muncii din județ, ală
turi de întregul popor. în tra
ducerea în viață a grandiosu
lui program (rasat dc partid 
pentru edificarea multilaterală 
a României socialiste.
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Un geamantan, vă rog...
I

Urra t Am primit concediul 
și bilete pentru stațiune.- î Ce 
bucurie : IULIE, luna Iui cuptor 
— soare, căldură, marea... Ah, 
marca Dc cînd visez plajele 
narii, nisipul fierbinte, valuri
le albastre ' De acum. gata i 
uit caloriferele reci de astă iar
nă. lunile răcoroase și ploioa
se din primăvară^ cețurile ce 
le pătrund pină Ia oase. Săptă- 
mîni in șir, voi aduna în mine 
toată căldura litoralului...

Am spus acasă vestea. Ne
vasta mi-a sărit dc gît (de 
mult n-a mai făcut-o), copiii au 
început să joace in jur (rezul
tai. : o vază spartă !). Dar ce 
tontc«i.:ă 1 Plecăm Ia marc !

Femeia, practică, a și înce
put să golească dulapurile. în
grămădind haine, pantofi—

— Stai, nevastă ! Nu ne mu
tăm.. — ii spun eu, la vederea 
mormanului de lucruri. E vor
ba de ,-îteva săptămîni, un con
cediu la mare, deci plajă, hai
ne puține.-

— Ce ști tu ! îmj replică ea. 
Vezi maj bine de geamantane, 
adu-le încoace !

Atunci îmi veni în minte că, 
prin iarnă, am dat cumnatului 
geamantanul mare de voiaj și,

«■*

însemnare
dus a fost cu el tocmai prin 
Dorohoi.

— Mă duc la magazin să 
cumpăr un al geamantan — zi
sei Și o zbughii afară,

...De atunci au trecut multe 
zile, a sosit perioada de plecare 
in concediu dar cu tet maj co
lind magazinele O.CJL. produse 
industriale, în căutarea unui 
geamantan. Degeaba, nu există 
..Poate la toamnă" — spun vîn- 
zătorii și gestionarii. Și, adau
gă ironic : „Nu știți că „IN 
SEZON SA NU CAUTAȚI... 
LUCRURI DE SEZON ?“

Uite că n-am avut habar de 
așa ceva !! Probabil, de aceea, 
acum vara, în plină perioadă 
de concedii și excursii, în 
magazine nu sînt geamantane, 
lipsesc costume de baie într-un 
sortiment larg și bogată paletă 
colorist ied, lipsesc articole de 
cauciuc (mingi, caschete, eolaci 
d*e înot, papuci etc.), nu sc gă
sesc șosete, pălării de paie sau 
din fibre sintetice ușoare ea și 
multe asemenea sortimente de 
sezon ! Poate vin la... iarnă î

— Un geamantan, vă rog — 
este dorința mea. Nu vreau să 
plec în concediu cu hainele îm
pachetate în ziare...

Și, dați un „geamantan- și a- 
cclor pscudo-negustori care în 
comerțul nostru practică (pe 
pielea noastră !} aforismul14 i 
Lucruri „DE SEZON** să nu se 
găsească „IN SEZON*4 !?!

Șt. PUIU
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/T» rcuuseni pe scenă. La 
[f început in piesa ,Jn- 

colra ?“, apoi în 
^Frunze care ard". Am re
văzut-o din nou, dc astă da
tă in culise, pregătindu-pi mi
cii .artiști' pentru spectaco
lul „Grație și măiestrie". Mai 
știam că învățătoarea, mereu 
pusă pe glume, orga
nizase. în școala unde este 
învățătoare, excursii in mun
ții Apuseni și că in această 
vară și-a propus, cu clasele 
mici „Expediția Vultur 5‘, cu 
traseul Apuseni — Scărișoa
ra. A făcut multe. Nu numai 
ea. bineînțeles. Să scrii des
pre o fată pe care o știi din 
spusele altora, despre gân
durile, aspirațiile și dorințe
le ce o încearcă este uneori 
dt se poate de greu. Cunos- 
cihd-o pe ANA IVAȘCU, în
vățătoarea de la școala nr. 5 
Petrila, descoperi un dtn mo
dest, discuția devine din pri
mul moment francă, directă, 
fără ezitări. Este prietenoasă, 
simplă, vorbindu-ți despre 
meseria de învățător și despre 
„copiii ei" ca și cum ți-ar 
preda o lecție de bună con
duită. Mi-a vorbit despre 
grupul de dansatori, despre 
respectul pe care și l-a că
pătat din partea copiilor la 
cercul experimental de limba 
engleză — se pare unicul din 
județ — despre atenția și 
dragostea cu care încurajează 
elevii.

Și povestea continuă. In 
copilărie. Ani, cum ii spun 
prietenii, era atrasă, fascina
tă de dăscălie. Mai tirziu era 
prea... tirziu. Fusese prinsă 
puternic in firele visului său. 
La 18 ani era învățătoare, o

încercare, o confruntare, o 
promisiune. Și o reușită.

— N-ați dorit niciodată să 
vă schimbați profesia ?

—- Nu. De vreme ce am în
ceput, am căpătat și puterea 
să apăr, să c«ipnt autoritate 
care, la anii mei — a împli
nit abia 24 — se cîștigă prin 
competență, prin omenie, 
prin multe alte calități.

— Atunci viața dv. e așa 
de simplă ?

— Nn e adevărat, Se su
pără Ani. Fiecare copil care

Lianții/
— Instantaneu —
iți este încredințat este un 
test de răspundere, pentru că 
ei, copiii sînt sensul vieții 
mele.

Am ascultat-o vorbind cu 
drag, cu încredere in copii, 
in forțele lor. „Două lucruri 
mi-am dorit întotdeauna : 
să-i formez pe copii, să-i e- 
duc fn spiritul dragostei pen
tru carte, pentru învățătură, 
dar și pentru locurile pe 
care s-au născut. Am reușit ? 
Știu că vreți să mă întrebați. 
Cred că da. Sau in mare 
parte. Prima expediție a fost. 
„Pas cu pas să ne cunoaștem 
județul", apoi Valea, de care 
sint atit de legată, deși m-am 
născut la Ampoița, lingă Al
ba. Nu sint o rm-itate, sau o 
excepție..." Am intrebat-o 
care este partea sa de con

tribuție. /lin insistat. Mi-a 
zimbit și ritfieîndn-ji zulufii 
rebeli de pe frunte, mi-a dat 
să înțeleg că nu ar avea ce 
să-ini spună. Știu că ii place 
să fie insofită, in excursiile 
sale la munte, de grupurile 
de elevi din clasele mici, pe 
care i-a învățat primele bu
chii, primele slove ale vieții. 
„Nu mă pierd cu firea, dar 
atunci cînd intru in cfasâ la 
oră am aceeași emoție, ca in 
prima zi... Am in ățat să 
perseverez, să mă atașez dc 
' opii. să așez fapta in dreptul 
vorbei. Și cred că n-am fă
cut rău".

Șase ani au trecut din pri
ma zi de apostolat. Ani care 
nu se pot prețui in citeva 
cuvinte. Cînd îmi vorbește 
de copii. Ana Ivașcu — „dăs
călița — nu prea voinică, șa
tenă. cu fața limpede, lumi
nată de o tainică frumusețe 
lăuntrică, învățătoarea plină 
de i ioiciune și grație, nu pa
re că ar dori să fie o excep
ție.

— Și celelalte ?
— Celelalte se împlinesc 

de acum încolo. Și cite mă 
așteaptă.^

Chipul i s-a înnobilat dc 
aerul seriozității, de o gingă
șie aparte. Intr-adevăr, Ana 
Ivașcu, învățătoarea de la 
Petrila, aidoma miilor de 
dascăli care duc făclia cu
noașterii în toate colțurile pa
triei, își închină munca și 
viața educării copiilor, inte- 
grindu-se cu toată puterea ei 
de muncă, cu tot sufletul in 
rosturile noi, adinei pe care 
le-a statornicit ortnduirea so- 
cialisfă.

D. DUMITRESCU
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Din sălile de judecată
Fkxarea Poenaru din Petrila, 

avea. duj>ă eîte se pare, o mîn- 
cirime în palmă. Ca să scape 
dc această boala, punea mina 
pe cite ceva. Dar nu pe orice, 
cî numai pe bani, păsări, apa
rate de radio și obiecte de îm
brăcăminte. Boală molipsitoare 
fajcil s-au molipsit și Glieojghe 
longa și Nicolae Ziate. Toți 
trei. în perioada 18 septembrie 
1979— 27. martie 1971 au comis 
mai multe furturi de la dife
riți cetățeni din Petrila, împăr
țind apoi „frățește" prada. A- 
restați și judecați. Floarea Poe
naru a fost condamnată la pa
teu ani închisoare, iar Gheor- 
gk(> Lungu și Nicolae Zlate la 
cile trei ani și șase luni fiecare.

★

Constantin Bănică din Bum- 
beșii — Jiu s-a angajat la 
C.EJ.L. Deva exploatarea fo
restieră Tusu. angajare î s-a 
dat in primire un ferăstrău 
mec nic, o trusă de scule, pre
cum și lenjerie de pat, toate în 
valoa.c de 3 735 lei.

După citeva luni i-a venit 
eforul de ducă. Dar n-a plecat 
cu m$na -L A luat cu el o- 
hiectele de inventar primite.

Numai că pentru abuzul de în
credere în paguba avutului ob
ștesc instanța l-a condamnat 
la un an și șase luni închisoa
re. Com el a mai fost condam
nat la 8 luni închisoare, la în
ceputul anului 1971. benefici
ind atunci de grațiere, va exe
cuta acum și această pedeapsă. 
Deci în total doi ani și două 
luni.

★

Tare sete i-a mai fost lui 
Marin Marinîcă din Lupeni în 
seara zilei de 23 decembrie 1971 
cînd a furat un colet poștal de 
pe rampa de descărcare a sta
ției C.F.R. din localitate. A mi
rosit el cumva că în el s-ar a- 
fla vin. Și așa a fost» conținea 
10 litri de vin rubiniu. Dar, nu 
prea î-au căzut bine, pentru că 
'--au prins organele de miliție 
tocmai pe cînd „gusta" Acum, 
șase luni va sta cu gura cam 
uscată.

★

Riscul e un semn al curaju
lui, își spunea Iosif Martin din 
Petrila, de fiecare dată cînd 
acționa. Așa a zis și în seara 
zilei de 20 iunie 1971 cînd a 
furat un electromotor și dina
mul de la autobasculanta nr.

31 HD 2764, proprietatea I.TJt. 
Deva, în timp ce mașina sta
ționa pe șosea din. cauza unei 
defecțiuni tehnice. Paguba pro
dusă se ridica la suma de 
5 430 lei, dar hoțul’ „curajos" nu 
prea se pricepea și la afaceri. 
A vîndut electromotorul cu 100 
Ici și tocmai vroia să-și plase
ze și dinamul. N-a mai reușit 
căci a fost prins și condamnat 
la trei anj închisoare, l’e mă
sura riscului său.

★

Greu e să conduci un camion 
aflîndu-te în stare de ebrieta
te. De acest lucru s-a convins 
și Nicolae Lungu. Cum ? Des
tul de simplu : in ziua de 7 
octombrie 1971, după termina
rea lucrului, s-a dus la bufetul 
Gambrinus împreună cu șofe
rul C. G. Au consumat acolo 
diferite băuturi alcoolice după 
care s-a înapoiat la căminul în 
care locuia, găzduindu-1 și pe 
C. G.

Văzîndu-1 adormit pe șoferul 
cu care băuse, Nicolae Lungu 
s-a gîndit să mai bea ceva la 
bufet. Urcîndu-se în autocami
onul 31 HD 147, cu toate că 
era în stare de ebrietate și nu 
avea carnet de conducere, a 
pornit spre Livczcni. In drep
tul stației de benzină însă i-a 
„ieșit* un stîlp de beton în cale.

Paguba: 1670 lei — stâlpul 
și 2 128 lei — stricăciunile pro
duse mașinii.

Condamnat, la doi ani închi
soare pentru conducere fără 
permis și furt din avutul ob
ștesc, Nicolae Lungu„ meditea
ză acum nu la semnele de cir
culație, ci la efectele alcoolu
lui consumat peste măsură.

★

Lui .Aurel Jitea din Petro
șani, muncitor la U.E.L, îi plă
cea să viziteze resturantcle în 
compania unor prieteni. Așa a 
făcut și în ziua de 12 iunie 
1972 cînd a intrat la restauran
tul „Carpați" împreună cu a- 
micul său B. I. după ce bău- 
seră mai înainte la alte unități. 
Toate ar fi fost bune pînă la 
sfh-șit, dacă B. I. nu s-ar fi îm
bătat, cuîcîndu-se pe străduța 
dintre restaurant și magazinul 
alimentar. Profitînd de starea, 
acestuia. Aurel Jitea i-a furat 
ceasul de mînă „Pobeda*. Dar 
dacă B. I. dormea, opinia pu
blică era trează: mai mulți ce
tățeni obserxlndu-i manopera 
l-au reținut și predat miliției. 
Timp de 6 luni n-o să mai aibă 
nevoie de ceas. II vor U^zi al
ții.

N. GHERGHIN

Sc părea că scurgerea timpu
lui face din ce în ce mai difi
cilă găsirea acelei pisfe care să 
<iucă la dezlegarea enigmei 
„razului de Mauro". Lată insă 
că săptăminalul milanez „Tem
po" afirmă că poliția italiană 
ar fi dat. in sfirșit. d« un fir 
care ar pu(ea-o pune Pe calea 
cea bună. După cum afirmă 
revista, poliția a idenlifkal pa 
unul din răpitorii ziaristului i- 
tulian de Mauro. El se nu
mește Giuseppe P. și este da 
profesie», fost ciclist. Informa
ția a fost furnizată de un călu
găr care a trăit mult timj» in 
Scilia. Potrivit acestuia. Ma
fia nu ar fi străină de răpirea. 
La 16 septembrie 1970, a lui 
Mauro in spatele afacerii fiind, 
de data aceasta, persoane sus- 
puse nu numai din cercurile e- 
cenomice italiene, dar și din 
alte țări occidentale. Se cunoaș
te că în momentul dispariției 
sale, de Mauro terminase cer
cetările întreprinse Pe cont pro
priu in legătură cu moartea

misterioasă — in 1962 — a 
președintelui întreprinderii na
ționale italiene a hidrocarburi
lor Eni, Enrico Mattei, și cu- 
lesese o serie de informații pe

naționale puternice, a celor 
„șapte surori**, care dominau 
pină atunci piața petrolului din 
lumea capitalistă. In ajunul ră
pirii sale, de Mauro anunțase

FILE NOI
INTR-UN DOSAR VECHI

care intenționa să le facă pu
blice.

împrejurările in care a avut 
Ioc catastrofa de avion in ur
ma căreia Enrico Maltei și-a 
pierdut viața au rămas pină 
astăzi neclare, dar presa din 
multe țări a scris că poziția 
fermă a acestuia a provocat ne
mulțumirea cartelurilor inter-

râ „a descoperit ceva de care 
întreaga Italie va fi cutremu
rată". Acum, ziarul „Tempo" 
scrie că informațiile culese de 
ziaristul sicilian se refereau a- 
tit la împrejurările morții lui 
Mattei, cit și la comerțul cu 
narcotice și la alte activități 
criminale ale Mafiei.

O parte din manuscrisele în

semnărilor lui Mauro au fost 
găsite in biroul său din redac
ția ziarului „Ora*4 din Palermo 
și au fost puse la dispoziția or
ganelor de cercetare.

Potrivit depozițiilor călugăru
lui, care invocă chiar cuvinte
le lui Giuseppe P-, răpirea a 
fost efectuată de fostul alergă
tor și de alți doi membrii ai 
Mafiei. De Mauro nu bănuia 
nimic, întruch rl cunoaștea pe 
Giuseppe P. și a acceptat in
vitația acestuia dc a se urca in 
automobilul care I-a dus la o 
destinație necunoscută. Timp 
de peste trei săptămîni, bandi
ții l-au schingiuit pe de Mauro 
pentru a smulge de la aces
ta informațiile pe care le de
ținea. In sfirșit, la 8 octombrie 
1970, cadavrul Iui de Mauro a 
fost găsit in mare, in apropiere 
de insula Lampeduza... Poliția 
italiană are acum un fir care 
ar putea duce la dezlegarea e- 
ni'îmei. Car0 va fi insă reac
ția Mafiei ?

M. FABIAN

...La înghețată Foto EHsabeta GRIGERCSIR

Răspundem 
celor ce ne scriu
• BMERIC LANYI. Petro

șani : Momentan, ritmul lucră
rilor la hoțclul turistic de la 
Valea dc l’eștj este maj redus, 
urmînd să se intensifice din 
nou o dată cu definitivarea fi- 
nanțării ultimelor finisări. Deo
camdată, nu se pune problema 
dării în folosința turiștilor a o- 
biectivuluj respectiv.

C G. Ș., Lupcni: Sîntem ne
voit i să începem cu o preciza
re : poziția critică față de ‘fe
nomenele negative, oriunde ar 
exista ele, ca și opusul ei cu 
sens pozitiv, trebuie, în toate 
cazurile, să sc sprijine Pe date 
și fapte verificate. Or, după 
cum s-a dovedit, d-ta nu-ți 
..bați" capid cu asemenea .ba
gatelă" și mergi cu „curaj" pe 
calea comodă, iresponsabilă, 
fără riscuri pentru propria-ți 
persoană, a anonimatului", din 
dosul căruia încerci a da „lo
vituri".

E vorba, desigur, de-o ches
tiune simplă care ține de in
formare, de documentare, dar 
care pe dumneata te depășește 
totuși. Apropo de depășire. Cine 
te-a îndemnat să scrii ziarului 
despre lucrătoarea de la cofe
tăria „Crinul" care își petre
cea ziua liberă cum și-o petre
cea ? Ziua liberă, omule I de 
care beneficiem toți săptâmînal.

chiar dacă aceasta nu c neapă
rat zi de duminică. Dar pe 
dumneata nu te-a preocupat 
distincția dintre ..ziua de ser
viciu" și „ziu^ liberă" Cerea o 
oarecare informare. problemă 
care într-adevăr te depășește. 
Si atunci... anonima salvatoare, 
iresponsabilă, lașă, prin care 
se încearcă. în speța a răspîndi 
neadevăruri, intenții dubioase 
și nu de puține ori calomnia. 
Aluzia am dori-o recepționată 
de toți anonimii. Nu. fi înțe
legător G. Ș., nu-ți mai irosi 
timpul cu asemenea preocupări. 
Sînt atîțca lucruri utile care 
trebuie aflate, însușite.

•> MARCEL DAVID (I. SI
ROP), Petrila (Lonea). Referi
tor Ia ceea ce dv. ați scris în 
legătură cu comportarea taxa
toarei (Rozalia Peter) care în 4 
iunie a.c a lucrat pe autobu
zul 31 HD 2 513. conducerea 
I.G.C. Petroșani. în urma veri
ficărilor întreprinse, ne-a făcu» 
cunoscut că n-a putut ajunge la 
o concluzie definitivă. Respin
gând ca nefiind bazat pe ade
văr cazul relatat, taxatoarea 
R. P., una dintre cele mai bune 
din întreprindere, dorește s3 
aduceți argumente reale care 
să susțină punctul dv. de vedere. 
Vă așteptăm deci, cu atît mai 
mult, cu cît ca posedă într-ade
văr astfel de argumente.

R. F. a GERMANIEI : In foto : Stadionul Olimpic la inaugurarea sa cu meciul <le 
fotbal R.F.G. — U.R.S.S. in 26 mai.

Ruleta ROBERT BARNES 
(S.U.A.) este autorul li
nei cărți foarte popu
lare „Este locuința z las
tră la adăpost de orice 
furt l". In această carte, 
Barnes descrie mijloace
le pe care le utilizea
ză hoții pentru a pă
trunde in case și aparta
mente și dă in conti
nuare diferite sfaturi 
practice.

Rezultate de o exactitate milimetrică furnizează, în 
numai cîteva secunde, un nou instrument electronic* pus 

. r,.- j. . * î va

—.------de la
| Miinchen. Utilizat eu succes la Campionatele Europene 

Ide atletism disputate la Helsinki, în 1971, procedeul „Reg 
Ella" va înlocui greoaia bandă de măsurat la disciplinele 

| de aruncare. Arbitrii de la Miinchen nu vor avea decît sâ 
—i:„_ „ —:—x — i căderii discului, ciocanului sau 

. . . a repara prisma din ca- 
cu ajutorul unui dispozitiv Zeiss,

Ila punct, de firma Carl Zeiss cȘin Oberkochen, care își 
serba „premiera olimpică" cu prilejul competițiilor de

I aplice o prismă pe locul căderij d 
suliței. Un specialist în geodezic va

I bina instalată pe tribună
■ srabilfnc^ grație unuj fat i ol di râset infraroșii, distanța, 
| pentru ca rezultatul obținut să apară imediat pe panourile 
| luminoase.

ți țwaetieă
Fapt destul de neaș

teptat, Robert Barnes 
însuși a fost surprins, 
recent, în cursul unei 
tentative de furt. Și, 
teoreticienii ne faci ud ex
cepție de la legea care 
pedepsește un asemenea 
act. Barnes va trebui și 
el să facă doi ani și ju
mătate bichisoare.

Călugări 
și ispite

Polițiștii italieni au rămas 
foarte surprinși de descoperi
rile făcute la o mănăstire a 
bcnedietinilor, una a capucini
lor și Ia domiciliul preotului 
Vittorio Loparo. profesor de is
torie a artelor. In mod cu to
tul neașteptat pentru aceste 
lăcașuri, ei au găsit aici un 
număr de 72 tablouri aparțr- 
nînd celor mai mari pictori ita
lieni din secolele XVII și 
XVIII ; subtilizate, majorita
tea, din biserici și mănăstiri, 
tablourile au fost evaluate la 
citeva milioane dolari.

Urmarea a fost, bineînțeles, 
cea previzibilă : atît profesorul 
Loparo cît și superiorii celor 
două mănăstiri au fost inculpa
ți pentru tăinuire.

Clifford Irving 
insistă

In așteptarea verdictului tri
bunalului care l-a găsit vino
vat de escrocherie, Clifford 
Irving, autor al pretinselor me
morii ale „miliardarului fanto
mă", Howard Hughes, a che
mat și el. în instanță editura 
McGraw-Hill. Pretinzînd dau
ne in sumă de 1,5 milioane do
lari, Irving a acuzat amintita 
editură de a se fi înțeles cu 
alte firme să nu-i publice car
tea — cea de a doua, în care 
explica tehnica falsificării „Me
moriilor Iui ILH ".

Am

primit

apartament

Desen

Kiraly — jr.
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DIN TARĂ ȘI DE PESTE HOTARE
Primul simpozion internațional 

al autoturismului românesc de teren
La Uzina mocan leu Muscel 

din Cîmpulung s-au desfășurat 
simbătă lucrările primului Sim
pozion internațional al auto
turismului românesc de teren, 
organizat sub auspiciile Socie
tății tehnico-științifice și cultu
ral-sportive „Aro — floare de 
slînc»-' și Comisiei inginerilor și 
tehnicienilor din uzină.

Au luat parte conducători ai 
organelor locale de partid și de 
stat, membri ai conducerii mi
nisterelor industriei construcți
ilor de mașini și comerțului 
exterior, specialiști români și 
ătrăini în construcția autoturis
melor de teren, reprezentanți 
ai unor firme și întreprinderi 
oomerciale din numeroase țări.

Au fost prezentate, cu acest 
prilej, referatele: „Evoluția și 
i>ersp' ti vele autoturismelor de 
leren’, .Locul autoturismelor 
„ARO" în lumea autoturisme
lor de teren*, „încercarea auto
turismelor românești „M-461*

șl '’„ARO-240" in expedițiile ști
ințifice din Afganistan și Afri
ca*. Printre altele, s-a arătat 
că folosirea autoturismelor ro
mânești de teren în cursul ex
pedițiilor științifice în zone de 
mure dificultate rutieră și de 
climă a relevat caracteristicile 
lor constructive și tehnico-func- 
ționale superioare. A fost sub
liniată. de asemenea, funcționa
litatea complexă a autoturis
melor românești de teren, care 
își găsesc o largă utilizare în 
aproape toate ramurile econo
miei sau sînt folosite ca ma
șini de agrement și pentru mi
siuni speciale, ele fiind capa
bile să străbată orice fel de te
ren și în orice condiții clima
terice. Acestea au făcut ca a- 
utoturismele româpești să fțe, 
în prezent, solieităte în aproa
pe 50 de țări de pe toate meri
dianele globului și să se situe
ze pe locuri fruntașe în nume
roasele confruntări internațio-

nalc, alături dG autoturisme 
realizate dc firme cu o înde
lungată tradiție în acest dome- 
dlu.

Specialiștii și Invitații români 
și străini, au asistat apoi, la o 
demonstrație ce a avut loc pe 
pantele muntelui Mateiaș din 
apropierea orașului, la oare au 
participat mai multe echipaje 
.M-461' și „ARO-240*.

In aceeași zi. la clubul „ARO11 
din localitate a fost deschisă o 
expoziție cuprinzînd machete, 
grafice Și panouri ce înfățișea
ză performanțele autoturisme
lor românești de teren, imagini 
din expedițiile științifice la ca
re au fost folosite acestea, mal 
multe piese, repere și suban- 
eamble din componența lor, 
precum ?i fotografii cu aspecte 
din viața uzinei.

(Agerpres)

TELEX INTERN TELEX INTERN

Congresul internațional de gerontologie
MOSCOVA 8. — Corespondentul 

Agcrpres, L. Duță, transmite : In 
capitala R.S.S. Ucraineana, Kiev, 
și-a încheiat lucrările cel de-al 9-lea 
Congres internațional dc gerontolo
gie, care a reunit oameni de știință 
dc renume din peste 40 de țări ale 
lumii. Delegația savanților români 
a fost condusă cjc ț>rof. dr. Ana 
Aslan, directorul Institutului de ge
riatrie.

In cele șase zile cît au durat lu
crările, au fost prezentate numeroase

comunicări și referate privind im
portanta problemă a prelungirii vie
ții active a omului. In zilele con
gresului, la Kiev a fost deschisă ex
poziția internațională de aparatură 
și preparate medicale „Gerontolo- 
gia-72", in cadrul căreia standurile 
de medicamente românești s-au bucu
rat dc un deosebit succes, atît din 
partea publicului, cît și a numero
șilor oameni dc știința care au vi
zitat expoziția.

După formarea 
noului guvern japonez

R. D. VIETNAM
Noi bombardamente

ale aviației americane

Meialurgiștiî de la uzina „E- 
Icctroprecizia” din Săcele. ju
dețul Brașov, întâmpină Con
ferința Națională cu o realiza
re deosebită — cel de-al 
1 500 000-lea motor electric rea
lizat in decursul celor 24 de 
ani care au trecut de la înce
perea fabricației.

Datorită calităților lor, mo
toarele românești sînt aprecia
te peste hotare. Marca fabricii 
„Electroprecizia*, care a traver
sat multe mări și oceane, a 
dus faima colectivului din Săce
le pe multe meridiane.

tărît să întâmpine 
Conferință Națională 
printr-o interesantă acțiune pe 
linia ocrotirii sănătății popu
lației.

Ei vor acorda în această lună 
consultații ambulatorii, în afa
ra programului normal de lu
cru. tuturor bolnavilor care vor 
solicita aceasta medicilor spe
cialiști din policlinicile terito
riale sau de întreprindere. Lis
ta specialiștilor care vor acorda 
aceste consultații se află afișa
tă în incinta fiecărei policlinici 
din București.

apropiata 
a P.C.R.

minerală din zgură metalurgi
că. Experimentările efectuate 
au demonstrat că noul produs 
românesc prezintă o eficiență 
deosebită, îndeosebi în izolația 
termofonică a cazanelor lermo 
electrice pentru temperaturi 
Înalte — peste 700 grade — și 
cete de 4 ori mai ieftin decit 
re] similar adus pînă acum din 
Jmport.

TOKIO 8 (Agerpres). — Presa 
japoneză comentează pe larg forma
rea noului guvern, insistînd asupra 
principalelor probleme cu care pre
mierul Tanaka va fi confruntat în 
viitorul apropiat, relatează agenția 
Kyodo.

„Yomiuri Shimbun" afirmă că cea 
mai importantă sarcină aflata în fa
ța cabinetului este cea a normaliză
rii relațiilor chino-japoncze. Ziarul 
apreciază că atribuirea funcției de 
ministru al afacerilor externe lui 
Masayoshi Ohira, recunoscut pentru 
experiența sa diplomatică și, în ace
lași timp, considerat drept unul din
tre cei mai activi partizani ai stabi
lirii de relații diplomatice cu R. P. 
Chineză, reflectă dorința guvernu
lui de a soluționa pozitiv această 
problemă. Cotidianul exprimă încre
derea că noul cabinet va depăși 
„problema taiwancză", pentru a pu
tea angaja convorbiri ae Ia guvern 
la guvern cu R. P. Chineză. Pc 
de altă parte, „Yomiuri Shimbun" 
subliniază necesitatea ca guvernul să 
acționeze cu hotărîre pentru rezol
varea diverselor probleme economi
ce cu care este confruntată în pre
zent Japonia.

Apreciind ca „alcătuirea cabine
tului evidențiază dorința premieru
lui de a realiza un echilibru între 
diversele fracțiuni care l-au spriji
nit", „Mainichi Shimbun" releva : 
„Poporul japonez dorește ca guver
nul să acționeze ferm în vederea 
soluționării variatelor probleme ex
terne și interne aflate în fața sa, 
între care cele mai importante sînt 

.normalizarea relațiilor chino-niponc, 
reajustarea legăturilor cu Statele U- 
nite, creșterea prețurilor, poluarea, 
congestionarea traficului. In acest 
scop, cabinetul Tanaka va trebui să 
depună toate eforturile necesare pen
tru a înlătura neîncrederea 
rată de administrația Sato".

ÎIANOI 8 (Agcrpres). — Agen
ția VNA anunța că aviația State
lor Unite a bombardat, în zilele de 
6 și 7 iulie, zone populate din R.D. 
Vietnam, provocînd numeroase vic
time în rindul populației civile, dis- 
trugînd clădiri cu caracter civil și 
diguri de pe Fluviul Roșu. In legă
tură cu aceasta, Ministerul Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam, a dat 
publicității o declarație în care con
damnă continuarea acestor acte de 
război și cere cu hotărîre să se pună 
capăt imediat minării și blocării 
porturilor R.D.V., precum și boin- 

j bardamentelor și celorlalte acte agrc-|

sive de violare a suveranității ți 
securității R. D. Vietnam.

★
HANOI 8 (Agcrpres). — Agenția 

VNA informează că 5 avioane ame
ricane au fost doborite simbătă de 
forțele de artilerie antiaeriana ale 
R. D. Vietnam. Cu acestea, numă
rul avioanelor S.U.A. doborite dea
supra R. D. Vietnam a ajuns la 
3 731.

♦ Agenția l'.A.P. anunță efl 
a luat sfirșit vizita oficială a 
secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, in Polonia. In 
timpul șederii la Varșovia, se
cretarul general al O.N.U. a a- 
vut cu conducătorii polonezi 
convorbiri privind unele pro
bleme internaționale actuale, 
colaborarea dintre Polonia și 
O.N.U. și cil privire la apropi
ata sesiune, a XXVII-a. a \- 
dunării Generale a O N.U.

★ ★
Cadrele medicale cu înaltă 

calificare profesională — profe
sori, conferențiari, șefi de lucrări 
și șefi de secție, din unitățile spi
talicești ale Capitalei — au bo

Comuniștii Mircea Vasil iu 
Marta Romei, Lazăr Zaharia 
și Mircea Bancău de la între
prinderea de materiale izolatoa- 
re-Berceni, județul Prahova, au 
realizat un nou produși va UiEXPOZIȚIA NAȚIONALĂ „MINlTEHNlCUS-’72“

L-a Muzeul, de istorie a par
tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, simbătă dimineața a 
fost deschisă expoziția naționa
lă „Minitehnicus — ’72*.

Devenit tradițional, acest sa
lon al micilor tehnicieni reu
nește cele mai bune lucrări se
lectate din cele peste 10 000 de 
aparate și navo-modele reali
zate în cadrul ediției din acest 
an a Concursului Minitehnicus, 
concurs la care au participat 
pste 25 000 de tineri construc
tori din întreaga țară. Rod al 
unei munej asidue, al talentului

și perseverenței, exponatele im
presionează prin fantezia și in
ventivitatea creatorilor, prin 
ridicata lor calitate tehnică.

Se găsesc aici lucrări din do
meniile radioului, electronicii, 
ciberneticii, electromecanicii și 
mecanicii, modelismului (aero- 
modele și navomodele cu mo
tor și fără motor), construcți
ilor, jucăriilor, aparatelor și 
instrumentelor distractive. Un 
atelier al fanteziei, cuprinzînd 
lucrări din diverse domenii, aJ 
fost rezervat elevilor mici din 
clasele a Il-a — a IV-a.

(Agerpres).
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Soarele răsare la ora 4,40 și 
apune la ora 20,01.

Zile trecute din an —
Zile ramase — 175.

191.

metriad (m. 1930); 1919
— S-a născut utecistul Con
stantin Godeanu, erou al re
zistenței antihitleriste (m. 1945); 
1943 — A luat ființă armațjt 
populară albaneză; 1972 — La 
Miami (S.U.A.) are loc Conven
ția Partidului Democrat; 1972 — 
La Tokio (10—12 Julie) are loc 
un seminar consacrat tehnicilor 
dc producție a cărților.

LUNI 10 IULIE
Soarele răsare la ora 4. 

apune la ora 20,01.
Zile trecute din an — 

Zile rămase — 174.

1,41 și

192.

mergem

EXPOZIȚII — In foaierul Ca
sei de cultură o expoziție de pic
tură, grafică și sculptura a artiș
tilor plastici din Petroșani și De
va organizată în suita manifestă
rilor culturale care întîmpină 
Conferința Naționala a partidu
lui și a XXV-a aniversare a Re
publicii.

IFDLM
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GENEVA 8 (Agcrpres). — Se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a sosit simbătă la Ge
neva, după vizita oficială între
prinsă fn.R. P. Polonă. Luni, 
Kurt Waldheim, urmează să aibă 
o nouă întrevedere cu reprezen
tantul său în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring.

rt. S. CEHOSLOVACA / Emil 
Langer, născut In 1920, este fiul 
unui miner din Ostrava și a devenit 
miner și el, fiind azi linul din cei 
mai cunoscuți mineri cehoslovaci, 
Erou al muncii socialiste. La minele 
Petr Bezruc, fostele mine Ostrava, 
el cu echipa lui au scos 32 178 
tone de cărbune in 31 de zile, can
titate record. Acum ei încearcă să 
depășească propriul lor record, in- 
cercind să dea 1 100 tone de căr
bune zilnic, dintr-un abataj lung de 
360 m și la o adincime de 1 000 m.

In foto: Emil Langer și echipa 
sa de mineri.

♦ Ghassan Kanafani, purtă
torul de cuvin t al Frontului 
Popular pentru eliberarea Pa
lestinei, a fost ucis sîmbătă. în 
urma exploziei unei bombe pla
sată în automobilul său, anun
ță surse oficiale din Beirut ci
tate de agenția United Press 
International.

ÎNTREPRINDEREA
DE PREFABRICATE

DIN BETON
DEVA

angajează de urgență

8 șef birou desfacere

• SPORT • TELEX SPORT •Limite de salarizare 2 300—2 950.

+ Administrația națională 
pentru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat începerea unui stu
diu asupra posibilității de uti
lizare a unor mari sateliți caro 
să transforme energia solară in 
energie electrică. Curentul e- 
lectric ar urma să fie transmis 
spre păinînt prin microunde.

♦ La Tokio au fost reluate 
negocierile dintre liderii sindi
catului marinarilor și reprezcnj 
tanții armatorilor. Pînă în pre
zent, însă. transmite agenția 
Kyodo — nu a fest realizați 
nici un progres. Marinarii ja
ponezi au declarat grevă la 14 
aprilie, ca urmare a faptului câ 
patronatul a refuzat sâ le sa
tisfacă revendicările privind 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață. In prezent, 
traficul maritim al Japoniei es
te aproape în întregime para
lizat. peste 1 200 de nave ră- 
mînînd ancorate în porturi

<> La Bruxelles se desfășoa- 
convorbirj între reprezen

tanți ai S.U.A., pe de o parto 
și ai unora din statele Pieței 
comune, pe de alta, destinate 
soluționării divergențelor co
merciale existente între cele 
două părți.

Condiții de studii și stagiu conform H.C.M. 
914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Informații la sediul întreprinderii, din str. 
Sîntuhalm nr. 1 sau telefon 13930, 13931, in
terior 119.

DUMINICA 9 IULIE

EVENIMENTE
DUMINICA 9 IULIE

1900 — A murit Nicolac 
Kretzulescu, întemeietorul învăță- 
mintului medical din țara noas
tră, autorul primului manual ro
mânesc de anatomie (n. 1812); 
1929 — A murit Alexandru lo
ri eseu, militant în mișcarea mun
citoreasca (n. 22. VII. 1862); 
1816 — Proclamarea independen
ței in Argentina; 1914 — S-a 
născut Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G,; 
1972 — La Tokio, între 9—13 
iulie, are loc Conferința inter
naționala cu privire la teoria co
munistă organizată de Partidyl 
Comunist Japonez cu ocazia ani
versării semicentenarului existen
ței sale; 1929 — S-a născut re
gele Hassan al II-lca; 1972 — 
Intre 9—15 iulie, la Rostock, are 
loc „Săptamîna Marii Baltice".

LUNI IC IULIE
1872 — 100 de ani de Ia 

nașterea actorului Aristide De-

PETROȘANI — 7 Noiembrie t 
Preria; Republica: Tick... tick... 
tick; PETRILA : Floarea de 
cactus; LONEA — Minerul t 
Steaua de tinichea; ANINOA-

: Waterllo, seriile I—II; VUL
CAN : Ultimul războinic; BAR- 
BATENI : îngerii negri, seriile 
I—II; PAROȘENI: Frații; LU- 
PENI — Culturali Copacii mor 
în picioare; URICANI : Săptă- 
mîna nebunilor.

8,15 Gimnastica pentru toți; 
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,20 Mari muzicieni la 
București: Yehudi Menuhin;
12,00 De strajă patriei; 12,30 
Emisiune în limba maghiară; 
14,00 Postmeridian; 15,00 Finala 
turneului de tenis de la Wim
bledon — proba de simplu bărbați 
Uie Năstase —Stan Smith; 17,00 
„Potcoava de piatră". Episodul al 
7-Jca „Țipătul Gîrliței"; 17,50 
Cântare patriei — concurs coral 
interjudețean; 19,20 1 COI dc 
seri; 1^,30 Telejurnal; 20,10 Re
portajul săptămînii : „Ce idee 
poartă semnătura ta 20,30 
Film artistic: „Simpaticul An
drew" — comedie muzicală cu 
Dany Kay; 22,00 Muzica ușoară 
cy : Angela Similea, Doina Spă- 
tăru, Aurelian Andreescu; 22,20 
Telejurnal; 22,35 Campionatele 
internaționale dc țitlctism țtje Ro- 
Hțânigi. înregistrare dc la Stadio
nul Republicii.

LUNI 10 IULIE

/.UNI 10 IULIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie / 
Tată cu de-a sila; Republica > Po
loneza de Oghinski; ȚETRILA : 
Flarea de cactus; LONEA — 
Minerul: Steaua de tinichea; A- 
NINOASA : Waterllo, seriile 
I—II; VULCAN; Copacii mor 
în picioare; PAROȘENI: Frații; 
URICANI: Săptamîna nebunilor.

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Qîrs de limba rusă (lecția a 2-â); 
18,00 Căminul; 18,40 Scena 
emisiune de actualitate și critică 
țeatrâlă; 19,00 Săptămtna in ima
gini; 19,20 1 001 de seri; 19,30 
Țdejurnal; 20,00 Cincinalul în 
patru ani și jumătate; 20,20 
,;P;ojuire“. Transmisiune dițcctă 
a concertelor spectacol organizate 
d? Tejcvfciunea română în cin
stea Irfiptâșilor în producție de 
la G.A-P. Ianca, județul Brăila 
și Uzina Semănătoarea din Bucu
rești; 22,00 Film serial: „Salut 
Germain" (ultimul episod); 22,35 
,,/4 dc ore"; 22,50 Contraste în 
lumea capitalului.

DUMINICA 9 IULIE
PROGRAMUL I : 6,C0 Buletin 

de știri; 6,05 Concertul dimine
ții; 7,00 Radiojurnal; 7,15 Melo
dii vesele; 7,45 Avanpremieră co
tidiană; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Ilustrate muzicale; 9,00 Ora 
satului; 10,00 Radiomagazinul fe
meilor; 10,30 Succese ale discu
lui; 11,00 Buletin de știri; 11,05 
Intîlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 12,CO De 
toate pentru toți; 13,00 Radio
jurnal. Sport; 13,15 Piese pen
tru vioară; 13,30 Melodiile va
canței — muzica ușoară; 14,00 
Unda veselă; 14,30 Concertul so
liștilor; 15,00 Buletin dc știri; 
15,05 Valsuri simfonice de marc 
popularitate; 15,30 Serial radio
fonic pentru tinerii ascultători. 
Start spre extraordinar — episo
dul XIII : „Pieirea condorului"; 
1^,00 Caleidoscop muzical; 17,30 
Azi în România; 19,00 Radiojur
nal; 19,15 Recital dc operetă; 
19,30 Estrada duminicală; 20,00 
Taoleta de seară; 22,00 Radio
jurnal; 22,10 Panoramic sportiv; 
22,50 Moment poetic; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

VREMEA
Ieri, temperatura maximă a 

aerului la Petroșani a fost dc 
plus 23 de grade, iar la Paring 
dc plus 16 grade. Minimele au 
fost de plus 10 grade și, respec
tiv, plus 7 grade.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vreme în general frumoasă cu cer 
variabil. In zona de deal și mun
te în a doua jumătate a zilei, sc 
vor semnala averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Vjnt 
slab pînă la potrivit din sectorul 
nordic.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon l 16§2
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LONDRA 8 (Agerpres). — După 
desfășurarea probei de simplu fe
minin din cadrul'turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon, în 
clasamentul Marelui premiu „FILT" 
conduce americanca Billie Jean King, 
cu 359 puncte, urmată de Evonne 
Goolangong (Australia) — 290
puncte, Nancy Gunter (S.U.A.) —- 
175 puncte, Rosemary Casals 
(S.U.A.) — 150 puncte etc.

★

LONDRA 8 (Agerpres). — In 
cadrul unei ședințe a Comitetului 
european a „Cupei Davis" s-a sta
bilit ca la viitoarea ediție a tra
diționalei competiții de tenis, ince- 
pî/id din anul 1973, echipele parti
cipante la zona europeană să fie 
repartizate in mai multe grupe va
lorice. Astfel, 16 echipe considerate 
mai slabe urmează să susțină un tur 
preliminar. Alte 8 echipe europene 
de o valoare medie vor juca direct 
din turul doi, iar cele mai bune 
8 formații europene vor intra, fără 
preliminarii, în turul trei.

misia dc apel de pe lîngă U.E.F.A., 
întrunită la Zurich, a redus din ter
menul suspendării echipei scoțiene 
Glasgow Rangers, ai căror supor
teri s-au făcut vinovați de grave 
abateri de la etica sportivă în tim
pul finalei „Cupei Cupelor" cu e- 
chipa Dinamo Moscova. După cum 
se știe, U.E.F.A. a hotărît inițial ca 
echipa din Glasgow să nu mai aibă 
dreptul dc a participa timp de doi 
ani la nici o competiție organizată 
de forul european dc fotbal. Consi
dered că pedeapsa este prea se
veră. Comisia de apel a redus sus
pendarea la un sezon.

tini conduce detașat in clasamentul 
campionatului mondial cu 103 punc- 

■ te, secundat de compatriotul sau 
Pagani — 73 puncte.

întrecerea motocicletelor de la 
clasa 123 cmc s-a încheiat cu suc
cesul spaniolului Angel Nieto (pe 
„Derbi"), care, de asemenea, a sta
bilit un nou record al circuitului 
cu o medie orară de 182,467 km.

La motociclete cu ataș, pe primul 
loț s-au clasat vest-germanii Enders 
șl Engelhardt (pe „B.M.W").

★

★

★
ZURICH 8 (Agcrpres). — Co^

FRANCORCIIAMPS 8 (Ager
pres). — Campionatul mondial de 
motociclism a programat o nouă e- 
tapă pe circuitul de la Francor- 
chdmps.

La clasa 300 cmc, victoria a re
venit sportivului italian Giacomo 
Agostini, care, concurind pe o mo
tocicletă „M.V. Agusta", a realizat 
o medie orară record de 196,118 
km. In urma acestei victorii, Agos-

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Au 
luat sfirșit întrecerile grupelor pre
liminare din cadrul turneului inter
național feminin de volei de la 
Varșovia. Pentru turneul final s-au 
calificat echipele Ungariei, Ceho
slovaciei, Poloniei și selecționata o- 
rașului Leningrad. In turneul pen
tru locurile 5—8 vor juca formațiile 
României, R. D. Germane, Cubei și 
Italiei.

In ultimul joc din grupă, repre
zentativa României a întîlnit echi
pa Italici, pe care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (15—4, 15—3, 15—5).

& Vladimir Kirillin, vice
președinte al Consiliului de
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și 
Tehnică aj U.R.S.S., și Edward 
David, consilierul președintelui 
S.U.A. pentru problemele Ști
inței, au parafat, vineri, la 
Moscova, un protocol sovieto- 
american care stabilește condi
țiile și domeniile inițiale ale 
colaborării pentru Comisia mix
tă sovieto-americană de colabo
rare tehnico-științifică, în con
formitate cu acordul semnat în 
capitala Uniunii Sovietice cu 
prilejul 
Richard Nixon.

La Lima și Havana, a fost 
semnat, sîmbătă, actul oficial care 
consemnează restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Peru și Cuba, a- 
nunță agenția France Presse. Rela
țiile diplomatice dintre cele două 
țari au fost întrerupte de guvernul 
peruan al fostului președinte '' 
nuel Prado în anul 1961, în 
textul măsurilor adoptate la 
vreme împotriva Cubei.

♦ Sîmbătă, la Bratislava au ..... .
loc convorbiri între Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și Janos Kadar, priin- 
sccrctar al C.C. al P.M.S.U.. aflat 
într-o vizită neoficială în Ceho
slovacia — relatează agenția CTK,

vizitei președintelui

Ma-
con-
acca

avut

Tentativa „STOP-McGOVERN“
In ultimele zile ale lunii iu

nie, cu mai puțin de două săp- 
tămîni înainte de convenția 
națională de la Miami (progra
mată pentru 10—13 iulie), a de
venit cunoscut proiectul „plat
formei democrate11, adică al 
programului cu care acest par
tid ar urma să se prezinte în 
alegerile prezidențiale de la 7 
noiembrie. Documentul conține 
un mare număr de prevederi 
dintre care merită să fie reți
nute acelea privind războiul 
din Indochina (retragerea ne- 
întîrziată a trupelor, încetarea 
operațiunilor militare, suspen
darea oricărui sprijin pentru 
regimul de la Saigon, renunța
rea de către S.U.A. la preten
ția de a decide asupra viitoru
lui politic al popoarelor din 
Indochina), politica militară în 
general (reducerea cheltuielilor 
militare, a dispozitivului mili
tar din afara granițelor S.U.A., 
ratificarea acordurilor S.A.L.T. 
ca punct de plecare în vede
rea realizării unor noi acorduri 
în domeniul dezarmării) și situa
ția socială (măsuri vizînd lichi
darea discriminării rasiale, a- 
meliorate.i fiscalității și asigu
rările sociale, combaterea polu
ării, criminalității și traficului 
de stupefiante). In mod evident 
proiectul de program a fost e-

laborat cu obiectivul de a pre
zenta o alternativă distinctă la 
politica administrației actuale 
și, totodată, de a da satisfacție 
exigențelor alegătorilor demo- 
crați, exigențe ilustrate cu ma
ximă pregnanță de succesele 
repurtate în alegerile prelimi
nare de senatorul McGovern, 
ale cărui declarații programa-

primit, însă, în aceleași zile, o 
lovitură ale cărei consecințe, în 
orice caz considerabile, vor pu
tea fi evaluate numai în peri
oada următoare. Este vorba 
despre situația creată prin ho- 
tărîrea adoptată de comisia de 
acreditare a delegaților la Con
venția partidului democrat de 
o atribui voturile delegaților

COMENTARIU EXTERN

lice sînt în mare măsură reflec
tate și în documentul demo
crat. Și, dacă aprobarea căldu
roasă a senatorului McGovern 
pentru acest document nu sur
prinde, după cum previzibile 
erau -și reacțiile negative ale 
candidaților de dreapta la în
vestitura democrată, guverna
torul George Wallace și sena
torul Henry Jackson, a provo
cat interes adeziunea candida
ților Humphrey și Muskie, mai 
moderați. în declarațiile lor, 
deeîl proiectul de program, dar 
probabil interesați sâ se arate 
în consens cu alegătorii- și, tot
odată. preocupați de unitatea 
partidului democrat.

Tocmai această unitate a

desemnați de alegerile prelimi
nare din California nu exclu
siv cîștigătorului — senatorul 
McGovern — ci tuturor concu
rent ilor, proporțional cu pro
centajul obținut din scrutin. 
Hotărârea comisiei de acredita
re contravine deliberat regula
mentului .preliminarelor* cali- 
forniene — regulament pe care 
Hubert Humphrey declarase 
anterior că nti-1 contestă — 
ilustrînd. după aprecierea sena
torului McGovern și ale cola
boratorilor săi, încercările anu
mitor contracandidat „de a 
obține prin manevre politicia
niste ceea ce le fusese refuzat 
prin scrutin".

Reglementarea introdusă de

comisia de acreditare reduce cu 
aproximativ 150 numărul dele
gaților la convenție favorabili 
lui McGovern. Este o lovitură 
serioasă pentru șansele senato
rului din Dakota de sud, care, 
cu 1 200 de voturi potențiale 
(din 3 016), rămînc, totuși, lide
rul plutonului aspiranților la în
vestitura democrată și are, în
că, posibilitatea de a întruni la 
Miami, datorită eventualelor 
ralieri care nu pot fi excluse, 
majoritatea de 1 509 voturi ne
cesară pentru obținerea de 
semnături. Dar un efect la fel 
de important al deciziei adop
tate de comisie este acela de 
a ilustra înverșunarea diver
gențelor dintre democrat i. Coa
lizarea în cadrul majorității, 
de altfel reduse, care a luat ho- 
tărîrea privind delegația caii- 
forniană a adepților tuturor 
celorlalți candidați, moderați 
sau de dreapta, certifică activi
zarea unei mișcări „stop — 
McGovern* despre care se fă
cuseră pînă în prezent mal 
mult speculații. Acest grup de 
acțiune apare acum constituit) 
și dispus să 
pentru a-șl 
atît unitatea
și, implicit, șansele lor electo
rale.

pună în pericol, 
atinge obiectivul, 
democraților cît»

Mihai MATrT
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