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Pentru cel mai îngrijit și mai bine gospodărit oraș

OFENSIVĂ ți... DEFENSIVĂ
în acțiunile de înfrumusețare a municipiului MUGURI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe șeful 

Departamentului Politic 
Federal al Elveției

Președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a 
primit, luni la amiază, pe șeful 
Departamentului Politic Fede
ral al Elveției, dr. Willy Sputi
ler.

La primire au luat parte Cor
nelii! Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Ion Geor
gescu, ambasadorul României 
la Berna.

Au fost de față, de aseme
nea, Charles Albert Dubois, 
ambasadorul Elveției la Bucu
rești .și Hans Miescli, supleont 
al șefului Diviziei Afacerilor 
Politice, șeful Direcției Politice 
Est din Departamentul Politic 
Federal al Elveției.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, au fost discutate proble
me privind dezvoltarea colabo
rării româno-elvețicne, precum 
și unele aspecte actuale ale vie
ții internaționale. S-a apreciat 
cu satisfacție că relațiile din
tre cele două state au o evo
luție pozitivă, evidențiindu-sc 
posibilitatea extinderii și inten

sificării schimburilor în avan
tajul ambelor țări, A fost sub
liniată, totodată, dorința Ron â- 
niei și Elveției de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea pro
blemelor majore ale lumii con 
temporane, la asigurarea unul 
climat propice colaborării in
ternaționale, pentru cauza secu
rității europene și mondiale.

O
După convorbire, președintele 

Consiliului do Stat al Republi
cii Socialiste România a reți
nut la dejun pe șeful Departa
mentului Politic Federal al El
veției.

La dejun au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu. secretarul Con
siliului do Stat. Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Georgescu, ambasa
dorul României la Berna.

Au participat, de asemenea, 
persoanele oficiale elvețiene ca
re au fost primite de președin
tele Consiliului de Stat.

Au mai rămas doar 9 zile pină cînd o bună parte din 
termenele înscrise de gospodari pentru acțiunile de înfrumuse
țare a municipiului vor cunoaște prima scadență. In dorința de 
a afla in ce stadiu se află lucrările ce se execută pe acest 
vast ‘-antier de înfrumusețare, nc-am deplasat duminică di
mineața. in toate localitățile Văii Jiului, unde am surprins 
atil unele aspecte care mărturisesc preocuparea și interesul lo
cuitorilor. cît și altele, care denotă că unii gospodari sînt 
mai degrabă credincioși principiului „de ce să faci astăzi ceea 
ce poți face și miinc" lăsînd, cum s-ar spune, treaba de 
pc-o zi pe alta.

Cu o zi înaintea raidului. în biroul tovarășului TRAIAN 
BLAJ, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal, 
am aflat de clasamentul provizoriu pe localități in întrecerea 
pentru cel mai îngrijit și mai bine gospodărit oraș. Cu sur
prindere am constatat că pe ultimul loc se situează tocmai 
oralul care a lansat chemarea la întrecere: Lupcniul. Apoi, 
în citeva cuvinte tovarășul EMILI AX TOMULESCT . vicepre
ședinte al Consiliului popular municipal ne-a relatat și des
pre preocupările celorlalte localități, oprindu-se îndeosebi la 
ceea ce s-a făcut, dar mai ales la ceea ce a mai rămas de fă
cut in Petroșani, in această primă etapă de înfrumusețare.

Dar să relatăm constatările noastre.

Puțin, foarte puțin !

Adunare fctifi animării 
a 89 de ani de la nașterea Ini!. I. tai

In Petrila și Lonea, la ora 9, 
era timp frumos. Prin urmare 
era îndreptățită întrebarea: ce 
se face in aceste localități pen
tru a le da o înfățișare agrea
bilă și primitoare ? Mai întîi 
am trecut prin străzile din spa
tele cartierului 8 Martie, unde 
am constatat o nemișcare pri
mordială. Eram bucurași cînd 
am văzut o femeie măturînd 
în fața unui bloc. Iată, ne-am 
zis. aprecierile au fost pripite. 
Din nefericire, insă, gospodina 
harnică era... femeia de serviciu 
<arc*și -făcea zilnic, „rondul*... 
Așadar, nici un pic de iniția
tivă a oamenilor pentru a-și a- 
menaja cit de cît strada și spa
țiul din jurul blocurilor.

Tot in Petrila, pe strada Re
publicii încă nu au fost înlă
turate grămezile de pămînt lă
sate de constructori, deși 
dc această deficiență am amin
tit și in urmă cu două săptă- 
mini.

In fața blocului nr. 10 din strada Independenței, cartierul Aeroport, se lucrează la 
săparea șanțurilor pentru plantarea de garduri vii.

Reportaj 
pe 

glob
Cu toate că am plecat din 

Cairo dis-de-dimineață, după ce 
am trecut de Alexandria, în- 
clreptîndu-ne spre Marsa-Mat- 
ruh. ne-a prins totuși căldura 
toridă care te încleștează ca 
într-o menghină. Nici o adiere 
nu clintește sărăcăcioasele plan
te ale deșertului, deasupra că
ruia se întinde zi cu zi sculul 
dc oțel al unui cer tot timpul 
imaculat. Ajungi citeodală să 
florești cu disperare apariția 
tyăcar a unui singur norișor în 
Jnijlocul acestei imensități al- 
'bo 1 ■ e au speranța că va atenua, 
« ‘ puțin pentru un moment, 
iurșlio astrului incandescent. 
Mergem deja de alte-a ore prin 
deșert, Nimic altceva c?-- ■' ni
sipul dc un galben șters, ciulini 
■pitici, useațl, ici și solo citeva 
torturi eărăeătioasc de bedu-

■'ini. Nici cel mai mic clntec de 
pasăre. Nimic nu rupe liniștea 
solitudinii lnltnile. Nici măcar 
trecerea unei caravane dc că
mile care ovanscază au par- mlă
dios, fantomatic, nu tulbură a-
{cadă liniște Cu țoală acev'r) 
liniște aparentă aici exista 
tuși viață Intr-adevăr, in Imen

Aceeași neclintire ne-a întim- 
pinat și la Lonea. Toate parcu
rile au fost reamenajate pentru 
a primi cît mai ospitalier vi
zitatorii. Numai Parcul tinere
tului... așteaptă cu răbdare ca. 
în sfîrșit, tinerii, mobilizați de 
comitetul orășenesc U.T.C., să 
înceapă curățirea.

Intorcîndu-ne în Petrila. în 
fața blocului 19 vreo 30 de lo
catari, în majoritate femei, mă
turau terenul din fața blocu
lui. Același lucru se petrecea 
și în împrejurimi. Primarul o- 
rașuluj, tovarășul Stanislav 
Laie, ne-a asigurat c5 este doar' 
o parte dintr-o vastă acțiune 
la care participă locuitorii o- 
rașului și deputății lor. Dar și 
în Petrila, ca și în Petroșani, 
munca oamenilor nu este res
pectată îndeajuns : conducătorii 
auto intră cu mașinile pe lingă 
blocuri rupînd arborii și ar
buștii ornamentali, distrugind 

sa soliludine a deșertului de la 
extremitatea estică la cea ves
tică a Egiptului, pe întinderi 
părlnd cu desăvîrșire lipsite de 
viață, între soarele incendiator 
și pămîntul incendiat se depla
sează permanent o populație 
.nomadă care aici poartă nume
le de beduini.

Două elemente sînt indispen
sabile nomadismului tribal: că
mila și calul. In viața deșertu
lui cămila joacă un rol capital, 
deoarece rezistența sa devenită 
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BEDUINII - SENIORI Al DESERTULUI
proverbială depășește imagina
ția. Calitățile extraordinare ale 
acestui animal nu se reduc nu
mai la atît. Ea nu este numai 
„corabia deșertului", cămila es
te indispensabilă familiei bedu
ine atît pentru laptele, părul 
său din care se confecționează 
haine și corturi,iar cînd după ce 
a cutreierai fără Încetare imen
sitatea deșertului, este sacrifica
tă pentru că nu mal poale il 
lolosită și i se consumă carnea. 
Concurentul său este calul, mîn- 
dru și sprinten, repurtat pe drept 
cuvînt. însă greu de Întreținut. 
Beduinul II consideră prietenul 
său. Poeții anonimi Intrați în 
folclorul arab l-au consacrat

blocurilor.
In cartierul 8 Martie din Petrila, cetățenii au lucrat 

curățirea zonelor verzi din fața
intens, duminică dimineața, la

locurile pregătite să primească 
flori.

Străbătînd orașul Petroșani 
am observat doar două fapte 
demne de reținut : pe strada I. 
Creangă cîțiva oameni împrăș
tiau zgura pe trotuarul amena
jat de citeva zile,. Tn cartie
rul Carpați, scuarul din fața 
complexului comercial necesită 
și el întreținere. Dar și aici 
există aceeași inerție inexplica
bilă — lipsa de inițiativă, atît 
a locuitorilor cît și a deputat
ion

Ne-am convins, în cartierul 
Aeroport, că spiritul gospodă
resc și dragostea pentru frumos 

momente de literatură. In voca
bularul arab peste o mie de cu
vinte îl desemnează. In realitate 
succesul său depinde de nume
roasele lui escapade care asi
gură existența tribului.
Avid după întinderile nesfîrșile 

și orizonturile fără margini, re
zistent ca și cămila sa, arzător 
ca și calul său, beduinul poate 
să-și ducă o parte a existenței 
numai cu curmale și lapte. Acești 
neobosiți caravanieri ai nisipu
rilor sînt astăzi contaminați de 

convulsiunlle unei „civilizații" 
care distruge In cîțiva ani struc
turi și moduri de viață milenare. 
Unul dintre fenomel'-î cele mai 
frapante ale epocii noastre îl 
constituie dispariția progresivă, 
insă rapidă, a marelui noma
dism, venit în mod misterios 
din adincul anilor și învins de 
civilizația industrială și tehnică.

Datorită opoziției manifestată 
de unele triburi cît și puținelor 
resurse materiale ale stalului, 
rămln încă mulți beduini care 
își duc viața In „libertate". In 
apropiere de litoralul Medlle- 
ranci, lingă Marsa Matruh, ma
șinile In care ne aflam s-au o- 
prlt din nou, de această dală 

pot să facă multe. Deși ningea, 
înaintea blocului 10 de pe stra
da Independenței, un grup dc 
15 oameni, „înarmați" cu tîrnă- 
coape și lopeți, lucrau de zor. 
Unul dintre ei, Constantin Dă- 
nilă, ne-a spus că, de comun 
acord cu Consiliul popular, ai* 
hotărît să planteze garduri vii. 
Cetățenii din blocul 10, prin 
rotație, deoarece n-au unelte 
suficiente, lucrează și în alte 
zile ale săptămînii, la săpatul 
șanțurilor.

Doar în Vulcan am mai găsit 
9 pensionari care amenajau 
părculețul de pe str. Decebal. 
Printre ei Anton Muscă, Petru 
Udrea și alții.

O truda 
sisifică

Zilnic în fața I.C.R.M. Petro
șani, pe str. Republicii, poate 
fi văzut un bătrîncl care, cu 
multă migală, adună pămîntul 
de pe rigolă in mici grămăjoa
re. Munca lui se dovedește a 
fi zadarnică, deoarece grămă
joarele nu sînt ridicate de sa- 
lariații I.G.C., mașinile le îm
prăștie. după care harnicul gos
podar le adună din nou, cu a- 
ceeași migală. Să luăm acest 
caz ca unul izolat, întâmplător 
sau să-l considerăm un exem
plu ce caracterizează strădani
ile tuturor gospodarilor din Pe
troșani ? înclinăm mai degra
bă spre a-1 considera ca exem
plu. Și pe alte străzi, locuitorii, 
conștienți de datoria lor do a-și 
curăța trotuarele, prin fața ca
selor sau întreprinderilor pot fi 
văzuți deseori la lucru. Dar 
truda lor se dovedește... sisifică : 

pentru a vedea o mică așezare 
de beduini. In fața corturilor 
lor, confecționate dintr-o țesă
tură din păr de capră și cămi
lă, cîțiva dintre ei, cu părul 
lor lung și negru ca păcura, 
stau întinși la puțină umbră pe 
care o lăsau aceste locuințe 
sărăcăcioase, în timp ce femeile, 
îmbrăcate într-un iei de rochii 
lungi pină la pămînt de culoa
re neagră, avind fața acoperită 
cu o salbă de bănuți de aur, 
trec cu un pas ritmic și lent 

cu urcioarele sau legăturile de 
vreascuri pe spate. In jurul 
corturilor se profilează siluetele 
sinuoase ale cămilelor și linii
le zvelte ale cailor arabi. Cor
tul beduinului este împărțit in 
mai multe încăperi separate 
prin pereți de pînză. Pe pămînt 
se aștern covoare a căror va
loare depinde de gradul de bo
găție al slăpinului. O parte a 
cortului este rezervată bucătă
riei. Sini rare cazurile cînd be
duinii nu au o încăpere pentru 
oaspeți. Puțin bănuitoare la în
ceput, noile noastre gazde s-au 
arătat apoi foarte darnice să 
schimbe citeva cuvinte cu oa
meni care nu erau de ai lor. 

secția de salubrizare a I.G.C. 
Petroșani nu ține pasul cu gos
podarii, grămezile de pămînt 
nu sînt ridicate, din care cau
ză neajunsurile se perpetuează 
la nesfîrșit. Dimineața se cură
ță pretutindeni, în timpul zi
lei mașinile împrăștie ce s-a 
cueist, ba mai aduc și alte 
resturi de pămint, așa că a 
doua <zi totul trebuie luat de la 
capăt. Uneori se întâmplă și mai 
rău. Cetățenii, mobilizați de de
putății lor, sapă și greblează 
zonele verzi care, în așteptarea 
lucrătorilor de la aceeași între
prindere care întîrzie să le a- 
menajeze, se degradează. Un e- 
xemplu edificator in acest sens 
îl constituie cartierul Construc
torul din Petroșani.

De la conducerea I.G.C. am 
aflat că o parte din aceste nea
junsuri se datoresc... lipsei de 
utilaje necesare curățeniei. Cla
sicele tomberoane, după cum 
ne-a relatat iov. Gheorglie Ro- 
moșan* directorul întreprinderii, 
depășesc 500 lei la prețul de a- 
chiziționarc, din care cauză șînț 
socotite articole de investiții și 
nu pot fi procurate decît ca a- 
tarc. adică, prin planul de in
vestiții al întreprinderii. In a- 
coastă. situație nu ne-ar mira 
dacă -într-o bună zi și alte „u- 
tilajeîi sau instrumente de cu
rățat bvor necesita pentru a fi 
achiziționate, planuri de pers
pectivă. comenzi anticipate sau 
cine știe ce devize estimative, 
antecalcule etc., etc.

I. MUSTAȚA 
T. SPĂTAR U

Foto : E. FRITSCH
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De la ei ani aflat multe lucruri 
privind indelelnicirile, obiceiu
rile, viața lor. Una din pasiuni
le bărbaților este vinătoarea, In 
această regiune exist! nd În
deosebi multe gazele. Am aflat 
apoi că, acești oameni ai deșer
tului sînt Înzestrați cu o ve
dere excelentă puțind distinge 
chiar un obiect de la cîțiva km. 
distantă, în timp ce ochiul oră- 
șeanului abia poale să-l ob
serve. Excelenți vînători, be
duinii reperează vlnatul cu o-

•ÎS

Chiul liber, înainte chiar ca vi- 
năto/.ul amator de la oraș să-l 
poată descoperi cu binoclul. Mi 
s-a spus, de asemenea, că fe
meia în familia nomadului are 
un rol Important. Avind grijă 
de casă, ea își ajută în același 
timp soțul la siărîmarea, in 
piulițe de lemn, a orezului din 
care coc pe spuză lipii, la pă- 
zirca turmei de oi, capre și la 
adăparea acestora in oaze.

Oprică CONSTANTIN 
corespondentul Agerpres la 

Cairo
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Aniversarea a 99 de ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Le
nin a fost marcată printr-o a- 
dunarc festivă, caro a avut loc 
luni după-amiază la Casa prie
teniei româno-sovietice din Ca
pitală, sub auspiciile Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R.

Fundalul scenei era dominat 
de chipul lui Lcnin. alături de 
datele comemorative 1870—19G9.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice

Valea Jiului pc traiectoria 
marii întreceri

Concluziile după decada a 11-a.

• 3 204 tone de cărbune extrase peste planul primelor două decade 
pe bazin; • In fruntea colectivelor fruntașe a trecut exploatarea minieră 
Paroșeni care cu cele 3 065 tone date în plus față de sar
cini a îndeplinit și depășit angajamentul anual; • Minerii din 
Lupeni și-au majorat plusul cu aproape 500 tone, dar au cedat totuși pri
mul loc în întrecere; • Colectivul minei Vulcan a făcut un salt spectacu
los : de la o rămînere sub plan de 1 385 tone la prima decadă la un plus 
de 1 206 tone ocupînd locul trei în clasamentul celor mai harnice colec
tive miniere; • Racila neritmicității îndeplinirii planului continuă să ba
reze calea spre rezultate mai fructuoase în marea întrecere socialistă; 
• Din 19 zone productive din Valea Jiului doar 7 și-au realizat planul, 
iar 12 nu.

Pe exploatări
rezultatele sînt următoarele

Exploatarea Plus tone °/o de realizare
minieră față de plan a planului

1. Paroșeni + 3 065 120,0
2. Lupeni + 2 929 103,1
3. Vulcan + 1206 101,7
4. Petrila + 523 100,9
5. Aninoasa — 243 99,5
6. Dilja — 594 97,7
7. Uricani — 1643 95,5
8. Lonea — 2 054 96,4
Valea Jiului # 3 204 100,7

Decada a Il-a din aprilie, du
pă cum se poate vedea din rea
lizările punctate in rindurile 
de mai sus, a marcat o ușoară 
creștere a cantităților de cărbu
ne extrase peste sarcina de 
plan pe bazin ajungindu-se la 
3 204 tone plus. De remarcat 
faptul că numărul exploatărilor 
rămase sub plan este în scăde
re, fiind acum numai de 4 prin 
tentativa reușită făcută in a- 

de pe lingă C.C. al P.C.R., Mi
hail Ro.șianU, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Gheor
ghe Petrescu, secretar al Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia, Dan Marțian, secretar 
al Comitetului municipal Bu
curești al P.C.R., Vasile Nicol- 
ciciu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Virginia Bolocan, muncitoare 
la Uzinele textile „7 Noiem
brie", Todiriță Panait, munci
tor la Uzinele „Semănătoarea", 
precum și I. S. Ilin, ministru 
consilier la Ambasada Uniunii 
Sovietice la București.

In sală se aflau reprezentanți 

ceastă direcție de colectivul 
minei Vulcan care a reușit să 
recupereze minusul de 1 385 to
ne cărbune, cît avea la prima 
decadă, și să încheie cea de a 
doua decadă cu 1 206 tone ex
trase peste plan. Un fapt dc a- 
semenea pozitiv pentru activi
tatea minerilor vulcăneni il 
constituie îmbunătățirea calită
ții producției. In primele 19 zile 
din această lună cenușa cărbu

ai unor instituții centrale si 
organizații obștești, activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă, oameni de știință, artă 
și cultură, numeroși muncitori 
din întreprinderile bucureștenc 
Erau, de asemenea, prezențl 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Figura lui V. I. Lenin a fost 
evocată de tovarășul Ion Po- 
pescu-Puțuri. Cuvintarea a fost 
subliniată, în repetate rindurl. 
cu vii aplauze.

In încheierea adunării a fost 
prezentat filmul „Caietul albas
tru", producție a studiourilor 
cinematografice din Uniun*« 
Sovietică. —* (Agerpr* ‘ 

nelui extras de la mina Vulcan 
este, cu 6 puncte mai mică decît 
norma planificată. Dar cel mei 
meritoriu rezultat l-a înscris pe 
graficul marii întreceri socia
liste colectivul tinerei exploatări 
miniere Paroșeni; cu cele 3 065 
tone depășire de plan a prelua, 
conducerea plutonului minele, 
situate pc primele locuri cu 
realizările obținute lăsînd în 
urma sa colectivul minei Li: 
peni cu care desigur va avea 
o confruntare dirză pentru titlul 
de fruntaș al întrecerii. Un sin
gur lucru trebuie totuși să li 
se impute minerilor de la Pa
roșeni : neglijarea calității pro
ducției, deoarece pînă la data 
de 19 aprilie mina Paroșeni are 
o depășire la cenușa cărbune
lui extras dc 2,6 procente față 
de planificat — cea mai slabă 
realizare pc bazin la acest im
portant indicator al planului.

Față dc prima decadă un re
viriment îmbucurător a înre
gistrat activitatea exploatării 
miniere Petrila — colectiv ca
re a chemat Ta întrecere colec
tivele tuturor minelor din ju
deț. Folosind mai bine pa-nțiu-

I. BĂLAN
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STEAGUL ROȘU

In
■■■■■■■■■■■■■■■■

V lașa m e 11 t 11 1
1. V.T.A. 22 13 4 5 35—18 30
2. Dinamo București 22 11 4 7 42—25 26
3. Rapid 22 10 5 7 29—26 n
4. .U* Cluj 22 11 1 10 32—29 23
5. Dinamo Bacău 22 10 3 9 27—26 23
e. Jiul 22 9 5 8 23—22 23
7. „U" Craiova 22 10 3 9 35—36 23
8. Politehnica 22 10 2 10 23—25 22
9. A.S.A. Tg. Murfș 22 10 2 10 27—29 22

10. Steaua 22 9 3 10 36—31 21
11. Crișul 22 7 7 8 24—22 21
12. Farul 22 9 3 10 29—31 21
13. Petrolul 22 10 1 11 23—27 21
14. Progresul 22 7 6 9 20—25 20
15. F. C. Argeș 22 8 1 13 24—37 17
16. Vagonul 22 6 2 14 -o 14

Fotbal 
divizia

A

Rezultatele 
tehnice

U.T.A. — Jiul 2—0
Crișul — Dinamo Bacău 1—0 
F.C. Argeș — „U" Cluj 0—1 
Petrolul — Progresul 2—1 
Rapid — Farul 1—1
Steaua —

A.S.A. Tg. Mureș 1—1 
.11" Craiova — Vagonul 1—2 
Politehnica —

Dinamo București 1—1

Etapa 
a XXIII-a, 
27 aprilie

Jiul — Farul 
Steaua — Progresul 
„U" Craiova — Politehnica
U.T.A, — Vagonul
„U" Cluj — Crișul
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 
Rapid — Dinamo București 
Dinamo Bacău — F.C. Argeș

Ecourile clapei a 22-a îmi 
fiule și-acum în urechi. Aud 
și acum cuvintele crainicilor 
sportivi de pe cele 8 lun
gimi de undă. E clar: unii 
suporteri se felicită, alții Iși 
mușcă unghiile de necaz. 
Semnala ruj acestor rînduri e 
resemnat: duminică a pier
dut cu 4—0 ; patru echipe 
i-au infirmat pronosticul. Să 
mai crezi in fotbal ?l Nu, e 
prea mare puterea lui și prea 
mică a acelora care-l iubesc 
cu adevărat. Păi fotbal a fost 
duminică ?

Să recapitulăm, să lacom 
un scurt epilog pe cele 8 
lungimi de undă și să vedem

cu ce-au păcătuit spectato
rii, telespectatorii, radio- 
ascultătorii de i-au pedepsit 
în asemenea hal fotbaliștii.

CRAIOVA: Să începem 
de aici, unde Vagonul a 
„tăiai" tot ce i-a ieșit In 
cale și s-a oprit de două ori 
în poarta lui Piled. Hei, 
olteni, quo vadis ? Ouo va- 
dis, zică Fane ?

PITEȘTI: Nu mu așteptam, 
nea Titi, să-fi dai palme. 
Vezi ce-/i lac copiii după 
cc-i crești? Te bat acasă și 
te obligă să privești înapoi 
cu mînie cum curge Argeșul

la vale. înseamnă că la Pi
tești nu s-a terminal zeama 
de prune I

BUCUREȘTI: Amicii nu 
s-ou bătut, din dorinfa de 
a se menține împreună In 
pluton. Mai sînt și oameni 
buni, fn schimb pe giuleș- 
teni i-a orbit Farul. Să li 
strălucit așa de tare ? Să nu 
mai aibă Rapidul cărbuni ? 
Poate. Noroc că l-a avut însă 
duminică pe ex-jiulislul Oc
tavian Popescu. Grafie Iui 
ceferiștii au luat un punct. 
Tav-i încă știe fotbal.

IAȘI: „Doctorul Dumit ra

dio" de la Atena — cum i-a 
zis Eugen Barbu — l-a în
vins și pe Constantinescu și 
păstrează speranfe In goana 
după U.T.A. Dacă și dumini
că, cu Rapid, Dinamo Iși va 
spori turația, e sigur că In 
toamnă nu vom mai întîlni 
giulcștenl fericiți.

PLOIEȘTI: Fotbal la sin
ge, fotbal in... 18, fotbal cu 
miză. Victorie a Petrolului 
cu 2—1, din 11 m. Fotbal 
„curat murdar", cum ar zice 
nenea lancu, in orașul ilui.

ORADEA : Băile de la O- 
radea nu le-au priit băcăua

nilor. Minjil lui Ferenczi în
cep să necheze liniștiți. Ape
le Crișulul par a se limpe
zi.

ARAD: De două ori vic
torie : U.T.A. — Jiul 2—0 și 
„U" Craiova — Vagonul 
1—2. Experiența lui Lereter 
șl tinerețea lui Domide s-au 
unit In poarta lui Zamfir, o- 
biigîndu-1 să-i aplaude. Era 
de așteptat.

Așa a fost duminică fot
balul nostru de A. Trist dar 
adevărat.

serie !
După înlrîngerea categorică 

suferită la Politehnica Iași fn 
urmă cu 4 etape, echipa Știin
ța Petroșani a marcat o exce
lentă revenire de formă, depă- 
șlndu-și fn scrie toți adversari) 
— 4 ia număr — inclusiv pe 
actuala campioană a țării, Gri- 
vița Roșie.

Duminică, la Cluj, cu Agrono
mia, studenții pe.troșăneni au fă
cut din nou un joc bun și, după 
o partidă disputată, oi nu ob
ținut victoria cu scorul de 
S—6.

Succesele în serie obținute 
de Știința Petroșani se datoresc 
fn bună măsură antrenorului 
federal de rugbi. D. MANOI- 
LEANU care, de trei sfiptă- 
mîni, se ocupă cu pasiune și 
răspundere de conducerea c- 
cbipei noastre, reușind să im
prime disciplină în rindul ju
cătorilor, să dea prețioase in
dicații tehnice și tactice pe 
parcursul meciurilor, să-i orien
teze spre un joc tehnic, com
bi nativ. spectaculos. Tar „băie
ții", la rindul lor. ascultind 
sfaturile antrenorului și aplicîn- 
du-le în jocuri, au reușit să se 
impună cu autoritate în fața 
adversarilor.

In meciul de duminică în
treaga echipă a jucat bine, re- 
mareîndu-se talentatul ST. CRA- 
CIUNESCU, care a înscris 6 
din cele 9 puncte ale echipei 
(o lovitură de pedeapsă și un

drob-goal). De asemenea, merită 
apreciat .Jocul tinerilor DOBRI- 
NOIU (a înscris duminică o în
cercare) și ACH1MOAIE, care au 
avut o comportare bună.

Aceste succese vor trebui să 
constituie un bun suport mo
ral pentru meciul dc dumini

că, acasă, cu Dinamo București, 
învingătoarca din etapa trecu
tă a Stelei în lupta pentru 
titlul de campioană. Echipa 
Știința poate obține insă un 
rezultat bun. Și credem că-l va 
obține,

E. N.

I. M. P. — U. M. Timișoara 3-0

Știința Petroșani a „remizat” 
și la Sibiu

Faptul câ echipa de fotbal 
Știința Petroșani nu prea are 
complexe de inferioritate in 
deplasare s-a adeverit și dumi
nică. Jucînd la Sibiu, cu Pro
gresul din localitate, studenții 
au obținut un nou rezultat de 
egalitate 1—1 (1—1). Egalul de 
la Sibiu menține echipa Știința 
in lupta acerbă pentru cuce
rirea primului loc în scria a 
Vl-a a diviziei C. Rezultatul 
este ..rodul' jocului bun prac
ticat de echipă, puterii de luptă 
a întregii formații. Desfășura
rea partidei a fost mult influen
țată de vîntul puternic ce a bă
tut tot timpul meciului îngreu- 
nînd controlul balonului.

In prima repriză studenții 
Joacă cu vîntul și soarele în 
fața. Cum era și firesc gazdele 
au profitat de avantajul adus 
de natură atacind în trombă. 
Apărătorii Științei resping însâ 
calm toate atacurile dar nu cu 
mingi la întîmplare ci prin pa
se precise la cei doi mijlocași, 
care .prelucrează' inteligent fie
care balon și. prin pasc la fi
rul ierbii, alimentează in per
manență atacul. De altfel, din- 
‘.r-o asemenea acțiune, studen
ții deschid scorul în minutul 7. 
Muntcanu pasează excelent la 
Răsădeanu. acesta trimite la 
Bălăneanu care țîșncște pe lin
gă un apărător și înscrie prin— 
îr-o lovitură de cap in colțul 
de sus al porții. Văzîndu-se

conduse, gazdele inițiază atac 
după atac și beneficiind de a- 
vantajul vîntului se apropie tot 
mai amenințător de poarta a- 
părată de Marincan. Domina
rea teritorială a sibienilor este 
concretizată. în minutul 12, 
prin golul care aduce egalare 
pe tabela de marcaj și liniște 
in inima suporterilor. După 
primirea golului. în angrenajul 
echipei Știința are loc o dere
glare. Pasele dintre Popovicî, 
Știr și Răsădcanu nu-și găsesc 
adresa. Apărarea în frunte cu 
V. Tudor, cel mai bun jucător 
de pe teren, sigură în inter
venții, redă încrederea atacului 
care-și creează cîteva ocazii ex
celente de a înscrie pe care în
sâ le ratează Pănescu și Bălă
neanu.

Ca dominare, repriza a doua 
aparține studenților care com
bină frumos dar nu reușesc să 
concretizeze. Spre final, gazdele 
revin in atac dar apărătorii 
Științei resping totul și astfel 
întîlnirea se termină la egali
tate.

A condus bine brigada de ar
bitri ploieștcni avînd la centru 
pe Nicolae Cursaru.

Știința Petroșani a jucat in 
următoarea formație : Marincan 
— Popovicî. Izvernari. Tudor, 
Varhonic — Munteanu, Știr — 
Bulbucan. Bălăneanu, Răsădea» 
nu, Pănescu.

G. I.

Fotbal 
divizia

c
Chiar în primul minut do joc, 

Cotroază depășește întreaga a- 
părarc adversă, pasează lui 
Șafar care introduce cu capul 
balonul in plasă. In continua
re, oaspeții înghesuiți în pro
priul careu, acordă corner du
pă corner, în timp ce gazdele 
ratează un „car" de ocazii. Ma-

HANDBAL

Amară intringcrc!
Evoluind, pentru prima oară, sub noua denumire — Știin

ța Petroșani — in fața propriilor suporteri, elevele profe
sorului Eugen Bartha qu decepționat. Nu le imputăm că 
n-au cîștigat meciul -- -..............
mai bune... de două 
fă și scorul: 18—9. 
sudată, pretendentă 
care deja o deține, 
victorie. Dar la un joc bun, la o infrîngere la limită sau, 
de ce nu, la un meci egal puteam emile pretenții. Mai 
ales după acel turneu „lăudat" în R.D. Germană, mai ales 
că jucau acasă in lața acelora care au înfruntat frigul și 
zăpada deasă pentru a le urmări evoluția. Dar 
fost dat să vedem ? O echipă anostă, fără vlagă, depășită 
net de adversara sa. Au jucat lent, au tras defectuos la 
poartă, s-au apărat haotic, n-au inițiat măcar un contraatac 
îeușit, n-au pulul opri contraatacurile rapide, eficiente ale 
oaspelelor, bune tehniciene și șuleurc temute.

începutul e promițător pentru gazde. Sini conduse cu 1-0, 
egalează, iau conducerea: 2-1, 3-1, de unde nu vor mai 
obține nici un avantaj pină in final. Sibiencele egalează Ia 
3-3 și încheie repriza cu un avantaj de patru goluri: 8-4.

Primele minute ale reprizei secunde sînt din nou favo
rabile gazdelor. Se părea că și-au revenit. Ele înscriu punct 
după punct și se apropie la un gol diferență de partenerele 
de întrecere: 7-8. Este momentul psihologic al întîlnirii. 
Domșa ratează un 7 metri, 
cu multă ușurință un gol 
K.O.

Am căutat împreună cu 
plicafiile comportării submediocre a jucătoarelor noastre, 
care le-au condus la una din cefe mai severe înlrîngeri su
ferite în ultimii ani pe propriu] teren. Antrenorul Eugen 
Bartha aducea drept cauze scindarea In două a echipei 
Școlii sportive, lapl ce vitregește echipa Știința de vigoare 
și tinerețe, motiva că elevele sale nu-s acomodate cu terenul 
în aer liber deoarece antrenamentele dinaintea reluării cam
pionatului le-a efectuat numai în sală și tot numai în sală 
au jucat în turneul din R.D. Germană, acuza o oarecare sta
re de oboseală la elevele safe. Noi am ccleta cu 
precara condiție fizică, cu greutatea unor jucătoare, cu teh
nica defectuoasă, cu forma slabă a componentelor de bază: 
Domșa, Barabaș, Mureșan și a celor două portărite : Mariana 
Cătuțoiu și Alice Tudor.

In meciul de duminică, golurile au fost înscrise de Dom
șa 5, Mureșan 2, Barabaș și Csergezan pentru Știința, de 
Comișel,,Brezaie și Dragoș cile 4, Birthelmer 3, Stoica 2 și 
AValzer pentru C.S.M. Sibiu. Deci rezultat final 18—9 pentru 
oaspete!

cu C.S.M. Sibiu. Adversarele au lost 
ori decît jucătoarele noastre. O ales- 
Sib/enceJe alcătuiesc o echipă matură, 
principală la șefia clasamentului, pe 
Așa că, poate, nu aveam pretenții Ia

ce ne-a

portari fa Alice Tudor primește 
și de acum fetele noastre sînt

profesorul Bartha să găsim ex-

Dumitru GHEONEA

Minerul Lupeni a surclasat 
Șoimii Timișoarei

jorarca scorului la 2—0 apar
ține lui Cotroază, care primind 
o pasă de la Uilecan, înscrie 
cu capul. Același Uilecan exe
cută un frumos număr perso
nal, il deschide pe Șafar și — 
3—0. scor cu care i-a sfîrș 
repriza.

In repriza secundă, gazdele 
vor mai înscrie patru goluri 
în timp ce oaspeții vor marca 
unul singur, golul de onoare. 
In formă excelentă. Șafar Arrcă 
în minutul 48 scorul la 4—0, 
pentru ca tot el să înscrie go
lul al 5-lea, cel mai frumos al 
meciului, printr-un șut bombă 
de Ia 25 metri de poarta ad
versă, și pe al 6-lea, devenind, 
cu patru goluri înscrise, gol- 
gcterul meciului și, probabil, 
al etapei de duminică în divi
zia C. Oaspeții inițiază unul

din puținele contraatacuri, Rus 
lovește balonul cu mîna șl lo
vitura de la 11 metri este trans
formată dc Iscru: 6—1. Cu 7 
minute înainte dc final Polgar 
„rotunjește" la 7—1 scorul par
tidei și, cu aceasta, golaverajul 
echipei sale.

In ciuda terenului greu, gaz
dele au realizat un joc bun, 
plăcut, în limitele sportivității, 
depășind categoric un adversar 
fără pretenții, resemnat la în- 
frîngere chiar din primele mi
nute de joc.

Echipa din Lupeni a aliniat 
următoarea formație: Marcoci
— Ambruș, Pall, Precup, Rus
— Lenu, Sima (Polgar) — Ui
lecan (Macavei), Cotroază. Șa
far, Lucuta.

E. NEAGOE
* student

Disputat pe o vreme ca de 
februarie meciul dintre echipa 
studenților din Petroșani șl 
U. M. Timișoara a încălzit to
tuși spectatorii prezenți în tri
bune. Echipa timișoreană, pre
tendentă Ia ocuparea prir>’ui 
loc în seria a IV-a, a venit la 
Petroșani hotărîtă să realizeze 
un meci bun și evident să ob
țină cele 3 puncte.

Meciul începe în nota de do
minare a oaspeților dar treptat 
studenții își revin și pun stă- 
pînire pe joc. Ei se instalează 
In terenul advers și inițiază 
numeroase atacuri combinate 
cu frumoase șarje pe linia de 
treisferturi. Oaspeții sînt ade
sea surprinși în poziții de of
said, dar numeroasele lovituri

de pedeapsă sînt ratate de Ște
fan Candin. Totuși studenții 
forțează înscrierea punctelor 
necesare victoriei și reușesc a- 
ceasta tot printr-o lovitură dc 
pedeapsă transformată de astă- 
dată de același Ștefan Candin 
(min. 25). Pină la pauză se 
atacă în continuare dar lipsa dc 
finalizare nu aduce majorarea 
scorului.

După pauză timișorenii sînt 
cei care presează dar greșesc 
prin Nagy care ratează două 
drob-goaluri. Studenții ies din 
apărare, atacă dezlănțuit, dar 
nu mai pot înscrie din cauza 
oboselii și mai ales a terenu
lui. Meciul se încheie cu domi
narea studenților care au oca
zia de a majora scorul dar Vlad

nu reușește să finalizeze două 
frumoase faze pc linia dc trei-, 
sferturi.

Au plăcut pentru jocul pres
tat Mareș, Vlad, Martin și Măr- 
gineanu de la gazde, Nagy șl 
Ioniță de la oaspeți. Bun arbi
trajul lui Lincan Gheorghe (Bu
curești).

O
La Lupeni urma să se dis

pute partida de rugbi dintre e- 
chîpa locală Minerul și Meta
lul Turnu Severin. Deoarece 
oaspeții nu s-au prezentat, con
form regulamentului, Iupenenil 
au ciștigat cu scorul de 5—0.

N. EMF LAN
student

O fază din meci.

Agenda 
campionatului 

județean de fotbal

Știri de ult:mă oră
La „mondialele" de tenis 

de masă:

Minerul Uricani — 
Constructorul 

Hunedoara 1-0

V 
o 
L
E 
I

Știința Petroșani - 
Politehnica Brașov 

3-1

Cele două echipe au prestat 
un joc dc o slabă factură teh
nică, anost, fără faze specta
culoase. Cele cîteva ocazii crea
te de ambele echipe au fost ra
tate cu seninătate de înaintași. 
Cea mai mare a fost irosită de 
hunedorcanul Petreanu în mi
nutul 10 al meciului. Rezultat 
la repriză 0—0.

Nici după pauză așpectul jo
cului nu se schimbă în bine. 
Gazdele nu urmăresc atit go
lul cit mai ales picioarele ad
versarilor „plata" unor polițe 
de la Hunedoara. Totuși urică- 
nenii înscriu prin Bușu, un gol 
norocos cu care ciștigă intilni- 
rea. A arbitrat bine Mircea 
Pătlureanu din Deva.

La juniori : Minerul — Con
structorul 2—0.

Nicolae BOTA 
corespondent

Abatorul Hațeg — 
Constructorul 

Lupeni 3-1
Meciul începe în nota de* do

minare a gazdelor. Timp de 30 
minute hațeganii hărțuiesc con
tinuu apărarea oaspeților care 
a și cedat, de altfel, in aceas
tă perioadă dc trei ori. Golurile 
echipei din Hațeg au fost în
scrise în minutele 16, 18 și 28. 
Mulțumiți de rezultat, hațega
nii trec la o perioadă de 
relaxare fapt care permite ju
cătorilor de la Lupeni, ca în 
minutul 30, să înscrie golul de 
onoare prin Sălăjan.

In partea a doua a întilnirii 
ambele formații au ocazii de 
a înscrie dar ratările nu per
mit modificarea scorului astfel 
că partida se încheie cu 3—1.

Bun arbitrajul lui Sorin O- 
chea.

La juniori Abatorul — Con
structorul 8—1.

Nicu SBUCIIEA 
corespondent

Duminică dimineața, echipa 
studenților din localitate a sus
ținut ultimul Joc pe teren pro
priu din actualul campionat. 
Numai 75 de minute au fost ne
cesare elevilor profesorului 
Ceacu pentru a-și adjudeca 
victoria.

După un început mai slab, 
gazdele joacă din ce in ce mai 
bine ciștigînd cu autoritate se
turile necesare victoriei. Mo
mentul psihologic al meciului 
l-a constituit introducerea in 
teren a proaspătului inginer 
Mircea, care se pare că a făcut 
cel mai bun joc al său din ul
timii ani. Alături de acesta, 
Komarnițchi. Neațu. Șchiopu, 
■Țvein și Sălăjan au avut o 
comportare meritorie, aducin- 
du-si din plin contribuția la 
succesul final. Spre deosebire 
dc jocurile anterioare, pet~nșă- 
nenii au jucat mult mai bine. 
Blocajul a funcționat „din plin", 
dublarea s-a făcut cu mai mul
tă atenție, s-a muncit foarte

mult și-n Unix a doua, dar nu 
pe parcursul întregului meci.

Studenții brașoveni au avut 
un start puternic, lăsînd impre
sia că-și vor— vinde scump pie
lea. In cele din urmă, eî au 
trebuit să cedeze .elanului și 
dorinței de a învinge ale cole
gilor din Petroșani. Primul set 
revine oaspeților destul de u- 
șor. Știința 8 — Politehnica 15. 
Setul următor este mai echili
brat, dar, in cele din urmă, 
gazdele se impun și ciștigă cu 
15—11. Al Ill-lea set durează 
numai opt minute, timp sufi
cient gazdelor să realizeze un 
categoric 15—1. Al patrulea set, 
care avea să fie și ultimul, a 
plăcut cel mai mult datorită 
numeroaselor răsturnări de 
scor. Brașovenii par deciși să 
egaleze situația la seturi și con
duc cu fi—I. „Băieții' noștri 
revin puternic și — 13—9 pen
tru Știința. Din acest moment 
petroșănenii consideră meciul

încheiat. Oaspeții însă nu de
pun armele, luptă cu multă am
biție pentru fiecare minge, 
punctează decisiv prin Greiger 
și Crețu, aducind din nou spe
ranțe in tabăra echipei lor: ei 
conduc cu 14—13. Dușul rece 
îi trezește la realitate pe ai 
noștri și 16—14 pentru Știința. 
Cu aceasta se pune punct unui 
meci interesant in care victoria 
a revenit pe merit echipei din 
Petroșani. Sperăm că la toam
nă vom fi scutiți de emoțiile 
neplăcute ale acestei primăveri. 
Pentru victoria obținută în 
dauna Politehnicii Brașov me
rită felicitări toți cei 9 Jucă
tori : Komarnițchi. Mircea, Bog
dan, Neațu, Sălăjan, Țvein, 
Șchiopu, Mitrică și Stoica. Ex
celent arbitrajul prestat de cu
plul Gheorghe Ion eseu (Bucu
rești) și Ioan Maier (Slatina).

Nicolae LOBONȚ 
student
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€ I a s a 111 e n tul
1. Minerul Teliuc 20 13 6 1 50— 9 32
2. C.F.R. Simeria 20 15 1 4 58—18 31
3. Parîngul Lonea 20 9 3 8 42—28 21
4. Constructorul Hunedoara 20 9 3 8 35—22 21
5. Dacia Orăștie 20 9 3 8 34_30 21
6. Abatorul Hațeg 20 9 3 8 27—32 21
7. Minerul Vulcan 20 9 1 10 32—27 19
8. Autobuzul Brad 20 8 3 9 35—50 19
9. Constructorul Lupeni 20 7 6 8 31—37 18

10. Minerul Uricani 20 9 0 11 32—39 18
11. Preparatorul Petrila 20 7 3 10 28—45 17
12. Energia Deva 20 5 0 9 24—11 1G
13. Minerul Aninoasa 20 5 5 10 27—37 15
14. I.G.C.L. Hunedoara 20 4 3 13 18—58 11

Celelalte 
rezultate

Dacia Orăștie — Parîngul 
Loneâ 2—0; Minerul Vulcan — 
Autobuzul Brad 3—0 (nepre- 
zentare); Preparatorul Petrila 
— Energia Deva 1—1; C.F.R. 
Simeria — Minerul Aninoasa 
3—0 (neprezentare); Minerul 
Teliuc — I.G.C.L. Hunedoara 
9—0.

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I

România — 
Japonia 3-1!

Comentînd rezultatele înregis
trate sîmbătă seara în cadrul 
preliminariilor campionatelor 
mondiale de tonis de masă do 
Ia Miinchen, cronicarii sportivi 
ai diferitelor agenții internațio
nale de presă remarcă că echi
pa feminină a României a în
registrat cea mai formidabilă 
surpriză, învingind cu scorul de 
3—1 Japonia, deținătoarea titlu
lui mondial. In cronica sa, re
dactorul agenției France Presse 
scrie că in urma acestei neaș
teptate înfringeri, șansele echi
pei Japoniei de a se califica in 
finală au scăzut simțitor. In 
ceea ce privește echipa Româ
niei, același redactor scrie că 
„victoria româncelor a fost a- 
sigurată de „mina" exc'-,'ntă 
a maestrei care se numes* ‘ Ta- 
ria Alexandru, fostă campioa
nă a Europei". Corespondentul 
agenției Reuter subliniază, prin
tre altele, că Maria Alexan
dru a jucat pur si simplu mag
nific. Ea a reușit, datorită tac
ticii sale excepționale, să de
regleze tirul campioanei mon
diale Morisawa. Un alt cores
pondent care acordă un amplu 
comentariu acestui meci este 
cel al aeentiei Associated Press. 
El subliniază că „echipa femi
nină a României a creat prima 
mare surpriză a campionate
lor. învingind cu 3—1 echipa 
Japoniei, deținătoarea Cupei 
Corbillon". Același corespon
dent. prin fraze redactate la su
perlativ, laudă jocul Măriei A- 
lexandru și coechipierei «ale. 
tinăra Carmen Cri«an

Etapa 
viitoare

Abatorul Hațeg — Dacia O- 
răștie; Constructorul Lupeni — 
Minerul Teliuc; I.G.C.L. Hune
doara — C.F.R. Simeria; Mine
rul Aninoasa — Preparatorul 
Petrila; Energia Deva — Mi
nerul Uricani: Constructorul 
Hunedoara — Minerul Vrb.n: 
Autobuzul Brad — Parîngul 
Lenea.

Tn grupa semifinală a cam
pionatelor raondia’0 de tenis de 
masă de la Munci'---, eehiua fe- 
rrînină a României a reuurtat 
a) treilea succes consecutiv. în
vingind cu scorul de 3—i echi
pa R. D. Germano. Din nov. 
Mori:* Alexandru a jucat hine, 
Intrecînd in ordine cu 2—0 pc 
Doris Hovestadt si cu același 
scor pe Gabriele Geissler. In 
partida de dublu. Maria Ale
xandru șr Carmen Crișan au în
vins cti 2’—18. 21—15 ne Ho
vestadt. Geissler. l’nicul punct 
al echipei R D. Germane a fost 
realizat de Geissler. care a dis
pus cu 21—18. 21—12 dc tinăra 
Carmen Crișan.

Alte rezultate din această 
grupă • Japonia — Suedia 3—1: 
R. F. a Germaniei — Ungaria 
3—0. Rezultate din cealaltă gru
pă : Anglia — Iugoslavia 3—1; 
Cehoslovacia — Coreea de sud 
3—0: U.R.S.S. — Polonia 3—0.

In preliminariile competiției 
masculine pentru „Cupa Svvayt- 
hling“, echipa Jugoslaviei a în
trecut cu scorul de 5—4 selec
ționata U.R.S.S.
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Olim
piada
prepa

Zilele acest ca, la Tieparațln Pc- 
trila. xfl avea loc olimpiada pc me
serii, oreanizalft din ‘nițiafna co- 
tnifeiulni U.T.C. al uzinei.

l.n această întrecere pe margi
nea „brățării dc aur* xnr răspunde 
prerent (inrrii wfecisti din cadrul 
tuturor secțiilor.

rîștigătnrilnr li 
premii.

La 
adus
norii — nu 
Institutului 
CHIABURII 
care au pus 
cărți pentru
dc cile ori a fost nevoie, toate ex
plicațiile necesare.

se v or acorda

• • • U |1I

iermoelastice

rato

organizarea 
o deosebită 

dc 
dc 
și 
la
studiu și au

rilor

olimpiadei și-au 
contribuție ingi- 

mult absolvenți ai 
mine — VICTOR 

NICOLAE HANEȘ. 
dispariție, cu grijă, 

dat, ori

Colectivul tehnic al Uzinei „Triumf" din Cluj « 
asimilai o tehnologic nouă (le fabricare a bujiilor 
lermoelasticc. i ’
autoturismelor ,Dncia" 1 100. puțind fi folosite 
alte mărci dc mașini. Bujia termnoltstici româneas
că .Siuterom" se remarcă printr-o bună adaptabili- 
Inte la regimul termic al motorului. Verificată în 
cursul unor raliuri automobilistice, ea s-a compor
tat foarte bine. Determinarea exactă a valorii ter
mice a bujiilor sc face cu ajutorul unei instalații 
montate in uzină și considerată a fi una dintre cele 
mai moderne din Europa.

Acești bujii sint destinate îndeosebi 
>1 la

(Agcrprcs)

OFENSIVA și DEFENSIVA
în acțiunile de înfrumusețare a municipiului
Parteneri

defensiva
înțeleși parcă cu I.G.C.-ul, 

btă și alți factori caro aduc 
mari prejudicii acțiunii dc în
frumusețare. Deși au obligația 
dc a repara străzile pc care le 
distrug cu ocazia diverselor lu
crări. întreprinderi ca C.S.A.. 
T.C.M.M, T.C.H, Centrala căr
bunelui Petroșani nu înțeleg să 
răspundă acestei obligații. .Stră
zile Dacia, Plopilor, Anton Pan 
și Pompierilor din Petroșani, 
cu toate strădaniile deputaților 
și locuitorilor dc aici, se pre
zintă cu „concursul binevoi
tor’ al C.S.A., deplorabil. Tn a- 
cccași situație sc află, bunăoa
ră, străzile Gh. Barițiu. distru
să do mașinile S.T.R.A.. Progre
sului, Funicularului, 30 Decem
brie și Parînguluî. distruse dc 
mașinile T.C.M.M. Pe strada 
Cărbunelui zac grămezi dc pia
tră care, în așteptarea interven
ții i celor do la T.C.M.M. <i mi
na Dîlja, se... împrăștie s:ngurc. 
Nu s-au lăsat mai prejos nici 
salariații Secției de distribuire 
a energiei electrice, care, cu 
«x-azia diferitelor cablări au să
pat șanțuri, au distrus alei și 
tmtuare, lăsîndu-lc apoi in voia 

art ci, sau mai exact pe capul 
locuitorilor și deputaților.

In mare parte termenele de 
exc-eufare a unor lucrări privind 
înfrumusețarea, au ajuns, după 
cum am amintit la scadență. 
Cu i"ate acestea, infruniusoțarca 
nu prea poate fi văzută. Sâ dăm 
ciu-va exemple. Amenajarea ta- 
Juzuluî, dintre Școala generală 
rr. 3 din Dârânești si C ■ pe
trol. trebuia terminată pînă la 
data de 15 aprilie. Nu s-a fă
cut ! Amenajarea trotuarelor și 
LJnzului în preajma U.U.M.P. 
era. de asemenea, prevăzută să 
sc termine pînă -la aceeași dată. 
Nu s-a făcut ! Zonele verzi din 
spatele Școlii comerciale, din 
preajma și incinta Teatrului dc 
stat, dc lingă complexul co
operatist din str. N. Bălccscu. 
de la pasajul C.F.R. aflat pc 
strada 23 August și altele, nu 
au fost încă amenajate, deși 
termenele sînt depășite. Dar, 
așa se întîmplă cînd lucrul e 
Klsat la sfirșit de săptăniină!

lingă întreprinderile și in- 
|iile enumerate, mai amin- 
și altoie, care au întîrziat 

lucrările ce s-au angajat să le 
execute : Întreprinderea dc gos
podărie a locuințelor lucrează 
fura vlagă la reparațiile jghea
burilor și burlanelor, salarialii 
l. F. nu au reușit să repare 
încă podul peste pinul Maleia 
din fața sediului lor. iar la de
pozitul de la gara mică. mași
nile acestei întreprinderi au 
distrus și zonele verzi pe unde 
nu aveau dreptul să circule. 
Jumătate din terenul viran din 
spatele cartierului Aeroport a 
fost nivelat de salariații C.C.P.. 
dar cealaltă jumătate așteaptă 
încă o mină de gospodar dc la 
T.C.M.M.

Planuri, planuri,

le concretizăm ?
T-a început de an, uteciștii de 

pe întreg cuprinsul municipiu-

mas în stadiul planurilor și an
gajamentelor (!) La comitetul 
municipal U.T.C., nc-iun inte
resat, sîmbătă dimineața, des
pre acțiunile de muncă patrio
tică ce vor avea loc a doua zi. 
Dezamăgiți că nu am putut afla 
nimic, am așteptat ziua de du
minică să-i vedem pe tineri la 
fața locului. Și într-adevăr am 
văzut. La Uricani pe o vreme 
vitregă de nu-ți venea să ieși 
din casă, zeci de tineri au lu
crat la plantarea arborilor or
namentali și la împrăștiatul 
zguroi adusă tocmai de la Bă
nită. Tn Petroșani, însă, nimic. 
In Pctrila, deși cu o zi înainte 
tovarășul Ion Covrig, secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.C. 
no-a asigurat că vor lucra un 
număr mare de tineri, pe stră
zile orașului nu am întilnit 
docît salariat ii Consiliului popu
lar. Nu punem la îndoială că 
tinerii petri)oni au fost prezenți 
în alte zile în cartierele ora
șului lor. Dar imaginile sur
prinse do fotoreporterul nostru 
sînt grăitoare în ceea ce pri-

voște „ardoarea" cu care a- 
ceștia lasă urme pe unde trec. 
Să no explicăm. Cu cîleva săp- 
tămîni în urmă, in centrul o- 
rașului a fost demolat un mic 
monument ce se dovedise de 
prisos, distonînd cu arhitectura 
noilor cartiere. După cum se 
vede din imaginea noastră, be
tonul a rămas însă în continua
re, ca clement dc decorație al 
lipsei dc inițiativă, ca monu
ment al nepăsării. Ajuns teren 
do joacă pentru copii, acesta 
așteaptă intervenția celor caro 
l-au demolat, și care au obli
gația de a-1 îndepărta, curățind 
și amenajînd terenul așa cum 
se cuvine.

In Petroșani, lipsa de iniția
tivă a tinerilor este și mai vă
dită. Dc altfel tinerii nu au e- 
xccutat nici amenajările înscri
se in planul Consiliului popu
lar municipal. Ce să mai vor
bim de alte inițiative ! Planuri 
însă își fac, în continuare. De 
acestea și de angajamente, în
tr-adevăr nu ducem lipsă...

Iul tehnic și uman, mina Pctrila 
a recuperat minusul de aproape 
1 000 lone din prima decadă și 
a extras chiar în plus față de 
plan, pînă la dala de 20 a lunii 
aprilie, 523 bone cărbune de 
bună ealitah’ (procentul de ce
nușă din cărbunele extras este 
mai mie cu 0,2 puncte în pe
rioada 1—19 aprilie).

Invers de cea a minei Pctrila. 
s-a desfășurat activitatea minei 
Aninoasa. De la o depășire de 
plan în prima decadă de peste 
300 tone a ajuns la o rămine- 
re sub plan cu 2-13 tone. De
ficiențele organizatorice, nefolo- 
sirea completă și eficientă a ce
lor opt ore do lucru în abataje, 
absențele noinotivate caro s-au 
înmulțit în ultimele zile au in
fluențat rtegativ producția.

Racila noritmicifățli a carac
terizat și în decada a doua pro
ducția minelor Uricani și Lo- 
nca, prima avînd cel mai mare

Vînzătorii
— Puteți s8-i cumpărați fă

ră grijă. Știți — și vînzătoarea, 
aplecîndu-sc peste tejghea, îm
prumută un ton de complicita
te cu caro mi se ce sează la 
ureche, avînd însă gi.jă să fie 
auzită de cît mai multi clienfi 
— nu am primit decîl 50 de pe
rechi și e vorba de un lot re
fuzai la export. în acel moment 
în spatelb meu s-a declanșat 
parcă un resort invizibil. Toți 
clienții, de la mic la mare, au 
intrat în alertă. Mîinile curioși
lor se întind febrile să pipăie 
bombeul pantofilor, să lc încer
ce șireturile, talpa, descope- 
rindu-lo -calități pe care altă
dată nu le prea bagi în sea
mă: „ce flexibili sînt!", „au li
nie modernă*, „sînt lucrați cu 
artă" fete.

Surprins. mirat, rușinat

a-

minus (3 20*1) iar a doua fiind 
pe locul doi din coada cla
samentului < u 2 054 tone sub 
plan. Conducerea minei Uricani 
se scuză CU lipsa de efectiv, 
dar în același limp la această 
mină, ca de altfel și la Lonea, 
sc fur cele mai multe absențe 
nemotivntr. In ultimele cinci 
zile, Ia Uricani s-au înregistrat 
absențe nemolivate în medie de 
50—80 zilnic iar la T-onca n <■- 
dia absențelor nomotivato s-a 
ridicat între 50—180 pe zi.

Intr-o scurtă convorbii-
vutft cu tov. Ioan Kiinnnczy, 
inginer șef al serviciului pro
ducție al Centralei cărbune’ui 
privind rezultatele muncii din 
cea dc a doua decadă, deficien
țele care au îniniedicat obține
rea unor roadd mai bune in în
trecerea minerilor din Valon 
Jiului, a rezult I că la exnlnn- 
țările miniere din bazin nu au 
existat cauze obiective * - • să 
le stînjeneașnă acti itatoa. 
„Fronturi do lucru sini sufi
ciente, defecțiuni mecanico și 
alte evenimente neprevăzute au

și... reclama
vinovata mea lipsă dc cunoaș
tere și putere dc apreciere, am 
părăsii magazinul dîndu-mi sea
ma încă o dală pentru caro 
motive nu sînt pus la punct cu 
moda : nu pori nici pălărie re
fuzată de italieni și nici nu ma 
spăl cu săpunuri întoarse de la 
vama Austriei.

La început, îmi amintesc, pri
mul articol care a declanșat 
mitul do astăzi a fost o banală 
și nevinovată cutie de chibri
turi. Apoi, unii comercianți, a- 
tenți peste poate la reacția pro
dusului, și-au dat scama că noi, 
cumpărătorii, sîntem dc fapt 
lipsiți dc disccrnămînl. Că nu 
avem suficient dc dezvoltate 
simțurile selectării, proporției, 
valorii. Și numaidecît au crezut 
dc cuviință că c dc datoria 
dumnealor să ne învețe. Adică

care-1 patronează, Parcul tineretului din 
sub privirile nepăsătoare ale... tinerilor. temerari. EiUitat do cei 

Lonea îmbătrânește

SENIORI Al

lui, animați de întrecerile 
s-au declanșat pretutindeni, s-au 
angajat alături de ceilalți cetă
țeni, să aducă un aport prețios 
la înfrumusețarea localităților. 
S-au întocmit planuri de acțiu
ne, bogate în obiective (amena
jări de zone verzi, plantări de 
pomi etc.). Dar pînă în pre
zent, in Petroșani totul a ră-

AȘADAR...
Cu toate capriciile zilei de 

duminică — la Lupeni și Uri
cani a nins abundent, spațiile 
verzi fiind acoperite dc zăpadă 
astfel îneît nu puteau fi denu
mite decît... spații albe — prin 
grija Consiliului popular muni
cipal, peste 30 de mașini nu 
transportat piatră roșie de la 
Bănița în diferite localități, 
pentru amenajarea străzilor. 
Alte echipe au efectuat nivelări 
do teren, transport de pămînt. 
Există deci un interes firesc 
pentru înfrumusețarea munici
piului. Insă nu există același 
interes și din partea conduce
rilor unităților economice, a in
stituțiilor, școlilor etc., care aș
teaptă ca o seamă dc lucrări 
să fie executate
consiliul popular. Este momen
tul dc a aminti 
tor factori, că, pînă la data 
care marchează sfârșitul primei 
etape de înfrumusețare a loca-

lităților, au rămas puține zile. 
Dacă și în aceste zile se 
dovedi aceeași acalmie, pe fron
tul înfrumusețării, la scadentă 
gospodarii nu se vor putea pre
zenta cu rezultate prea strălu
cite. A rămas pînă în prezent 
un volum mare de lucrări ne
executate. Acestea desigur nu 
vor putea fi terminate intr-o 
singură, zi, în singura duminică 
ce a mai rămas pînă la 1 Mai. 
Este necesar deci ca forțele să 
fie mobilizate și în zilele din 
cursul săptămînii. In acest sens, 
un aport prețios îl pot aduce 
organizațiile U.T.C., care tre
buie să desfășoare o intensă 
muncă de mobilizare a tineri
lor. la acțiunile de înfrumuse
țare a localităților noastre. A- 
ceasta fără a scădea aportul ce
lorlalți factori : întreprinderile 
și instituțiile, deputății, toți ce
tățenii municipiului.

va

Alianțele între familii se tra
tează între părinții viitorilor 
soți și se confirmă prin pluti
rea „mahrului", sau dota de 
căsătorie, pe care tatăl preten
dentului o dă tatălui soției și care 
consta jn cereale și animale. O 
dală căsătoria încheiată printre 
corturile tribului se ridică un 
nou cori. Așa cum trăiau pe 
timpul faraonului Șest ost r is, așa 
li găsim și astăzi ospitalieri, ge
neroși, galanți, 
împart cu cel care apelează 
la ospitalitatea lor, indiferent 
dacă ii esle prieten sau duș
man, modestul „tezaur" al că
minelor lor.

O carte cuprinzînd povestiri 
populare ale Egiptului faraonic 
ne orală cum își primeau acești 
,,oameni de bronz", acum pa
tru mii de ani, oaspeții. Si- 
nauhit, unul din eroii populari, 
era generalul unuia din primii 
monarhi tebani și în consecin
ță trebuia să fie considerat de 
triburile granițelor asiatice drept 
adversar. Intr-o zi acest răz
boinic, hotărî să-și abandoneze 
țara și să se stabilească in 
Asia. Epuizat și însetat, el a 
trebuit să 
nopții îp 
son care 
un vicinisni 
șortului".

fost mni puține ca in oricare 
decadă șl lotuși... Cauza prin
cipală a realizărilor slabe dc 
la unele exploatări constă în 
lipsa de efectiv (multe absențe 
nemotivate, creșterea numărului 
îmbolnăvirilor — N. N.) ceea 
ce dezorganizează munca bri
găzilor in abataje. cauzează 
grav producției". Organizațiile 
de partid, sindicalele și organi
zațiile U.T.C să militeze mai 
aeliv pentru întărirea discipli
nei. să creeze o opinie puter
nică <le masă împotriva celor 
rare absentează de la lucru. 
Tn cea de a treia decadă lu
crurile sâ intre n- făgașul cel 
bun la tonte minele astfel ca 
realizările cu care se vor pre
zenta minorii la sfirbăloarva 
zilei- do 1 Mni să fio substan
țial sporite, să constituie o bază 
trainică pcnlm realizarea o- 
bicctivelor asumate în marca 
întrecere socialistă d' ^'f:" dă 
în cinstea ccl<,: do a XXV-a a- 
niv< rsări a eliberării patriei i 
a Congresului al X-lca al parti
dului.
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17.30 Telex Tv,
17.35 Pentru elevi: Consultații 

In limba română (clasa 
a Xll-a). — Tema : De la 
povestiri la romanul isto
ric al lui Mihail Sado- 
veanu.

18.05 Limba engleză. Lecția ur. 
54.

18.30 „Micii meșteri mari" —- 
emisiune pentru pionieri 
și școlari.

19.00 Telejurnalul de seară. Bu
letinul meteorologic. Pu
blicitate.

19.30 Actualitatea științifică. 
20.00 Studioul dc teatru Tv.

„Flecărelile jfemeilnr" de 
Carlo ’.'’('ni.

21.35 Film documentar : „Repor
tai in Țara Rirsei".

21.50 Sflocliuni din concertul 
organizat la IJmlapesta 
<1 t'onsiliul Mondial al 
Păcii.

22.50 Telejurnalul de noante. 
23.00 închiderea emisiunii.

preferată
să no toarne baliverne ambala
te in cămașa roză a unei recla
me insidioase, insultătoare.

Și mitul a prins. Vlnz.ătorul. 
cu tonul cel moi firesc din lu
me, ori de cîlo ori are nevoie 
Hi servește o dată cu produsul, 
și părerea dumnealui, sincera, 
despre dumneata, cumpărătorul : 
pentru dumneata, ceea ce alții 
refuză, devine peste noapte mar
fă dc clasa-ntîia! Adică toii 
confrații negustori din alte na
ții știu să recepționeze, numai 
dumneata nu. Pentru dumneata 
nepriceput client, „refuzul zla 
export" devine, gratie unor vîn- 
zători ce sc cred peste măsură 
de pricepuți, mai mult docît 
marca fabricii, devine însăși... 
calitatea supremă a produsului...

MIERCURI 23 APRILIE

DEȘERTULUI

PROGRAMUL I :

5.05—6.00 Program muzical 
dc dimineață ; 6.05—9.30 Muzică 
și actualități : 9.30 Matineu li
terar : 10.10 Curs de limba ger
mană. Ciclul II, lecția n 29-a j 
10.30 Cintece și jocuri populare; 
11.05 Melodii de dragoste ; 11.30 
Cîntâ zXnsamblul armatei ; 11.45 
Sfatul medicului : 12.00 Muzică 
ușoară de Ion Cristinoiu ; 12.15 
Cronică muzicală : 12.30 Intîl- 
nirc cu melodia populară și in
terpretul proferat ; 13.10 Avan
premieră cotidiană. 13.21 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară; 
14.10 Inșir-te mărgărite : 14.35 
Concertul zilei ; 15.05 Melodii 
mai puțin cunoscute: 15,15 Stu
dioul do poezie ; 15.35 Aspecte 
de la Festivalul cultural artis
tic al pionierilor și școlarilor 
— faza republicană : 16.00 Ra
diojurnal. Sport; 16,10 Muzică- 
ușoară : 16.30 Antena tineretului; 
16.55 Radio publicitate; 17.00 
Am îndrăgit o melodie. 17.15 
Recital vocal — Magda Iancu- 
lescn : 17.30 Muzică ușoară
moxv nă: 17,45 Radiosimpozion; 
18.05 Album folcloric: 18.30 Ga
zeta radio: 19.on o melodie 
pe adresa dumneavoastră : ’°.2O 
Sport. 19.30 Muzic’» nonni.iră ; 
19.50 Canțonete : 20.05 Muzică 
din opereta „Frumoasa mea" 
de Loewe: 20.20 Muzică ușoară; 
20.27 Concertul nr. 3 în do 
minor de Beethoven: 21.05.
Ș’î’ntă. tehnică, fantezie : 21.30 
Mîine, in emisiuni’e muzicale; 
21.40 Solecli'ini d<n ooerc ro
mânești : 22.00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport : 2220 
Program de doine: 22.40 Mo
ment poetic : 22.45 Actualitatea 
muzicală : 23.30 Pnsacaelia și 
Toccata de Tudor Ciortca ; 
0.05—5 00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II

0.10 Muzică ușoară ; 6.45 Mu
zică populară : 7.10 Valsuri, u- 
verturi, polci: 7.37 Cîntă Roxana 
Matei : 7.45 Cîntecc și jocuri 
populare : 3.10 Tot înainte : 9.10 
Curs de limba germană. Ciclul 
I, lecția a 20-a ; 9.30 Cîntecele 
anotimpurilor : 10.05 Recital
dc violoncel—Serafim Antropov; 
10.55 Muzică din operele lui 
Rossini :11.40 Sclecțiuni din 
operete : 12.05 Avanpremieră
cotidiană : 12.16 Concert dc
prînz. 13.00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor : 13.15 Re
citalul violonistului Mihai Con- 
stantincscu : 13.30 Unda veselă; 
14.00 Muzică populară; 14,30 
Moment științific : 14.35 Melo
dii de ieri, interpreți de azi; 
15 00 Serenada d° Alfredo Ca
sella : 15.30 Formația de muzică 
ușoară „Coral" : 15.40 Radio 
publicitate: 16.00 Lucrări de 
Nlihail Bîrcă : 16.15 Consultație 
juridică. 16.25 Melodii de dra
goste : 17.00 Radiojurnal. Sport 
Buletin meteorologic; 17.10 
Cintece și jocuri populare ; 17.30 
Arte frumoase : 17.45 Dansuri 
simfonice : 18.05 Camil Petrescu 
— Ediție radiofonică: 18,30 Pa
rada succeselor dc muzică' 
ușoară : 19.05 Luminile rampei; 
19.30 Curs de limba germană ; 
Ciclul TT, lecția a 29-a; 19.50 
Noapte bună, copii : 19.55
Trio-uri celebre : 20,30 Ora sno- 
cialistului ; 20.50 Teatru radio
fonic : Femeia îndărătnică de 
William Shakesuearo: 22 n3 ,ru- 
zică ușoară : 22.21 Arii din ope
rete românești : 22.30 Cronica 
muzicală : 22.45 Melodii do ne
uitat : 23.07 Fragmente din ope
ra „Ebroea" de Halovy; 23.45 
Serenade.

BULETINE DE ȘTIRI : Pro
gramul I : 5,00 ; 5.30 ; 6.00 : 6.30: 
9.00 : 11.00; 13.00 ; 15.00 ; 20.00; 
24.00 : 1.00 ; 2.00 : 4.00. Progra
mul II : 6.05 ; 7.30 ; 10.00 : 12.00; 
14.00 ; 18.00 ; 19.00 ; 21.00 ; 23.00; 
0.55.

Discuțiile noastre cu beduinii 
sînt întrerupte dintr-o dală de 
mai multe împușcături. „Maleș", 
nu este nimic, ne spun cu indi
ferență gazdele. O mică luptă, 
o afacere de numai cîleva se
cunde. O luptă între două tri
buri vecine pentru un izvor de 
apă. Intr-adevăr aflăm că ia 
nomazii deșertului nu există 
nici o diferență între cele ce 
se petreceau acum patruzeci de 
secole și ceea ce se întîmplă 
astăzi. Și în zilele noastre, cînd 
în cursul unei .vendetta" un 
dușman se află în tabăra celor 
care-1 urăsc și prinzîndu-se de 
frîngliia unui cort cere drepl de 
azil , nimeni nu-l poale atinge. 
Alîla vreme cît vei râmi ne prin
tre noi. vei fi fratele nostru, 
spun șeicii. Și timp de săptă
mâni el poate trăi liniștit ală
turi de dușmanii săi de moarte 
Iară să i se arate nici cea mai 
mică urmă de dușmănie. în ziua 
în care acesta se hotărăște să 
plece, șeful tribului îl cheamă, 
îi face cîleva cadouri, recită 
versuri în cinstea iui și la slîr- 

\șit îi spune : „Știu că vrei să 
ne părăsești și nu pot să mă 
opun voinței tale. Eșli liber. 
Pînă mîine seară nici unul din
tre noi nu te va ataca. După 
aceea, destinul va hotărî soar
ta ta și a noastră". Treizeci sau 
patruzeci de ore mai tirziu, oas
petele din ajun, redevine un duș
man înverșunat și vai de el da
că cei care-1 numeau fratele 
lor reușesc să-l prindă 1

fn deșert a ucide înseamnă 
o crimă care duce la represa
lii sîngeroase dacă aceasta a 
avut loc ca urmare a unei ac
țiuni intre doi indivizi din tri
buri diferite. La fel ca și onoa
rea, eroismul, ospitalitatea, poe-

zia. răzbunarea sini foarte pu
ternice la beduini. Cel care u- 
cide, chiar ș; înlr-o luptă cins
tită, trebuie să plătească. In 
vechime singurul preț al sînge- 
lui era tot sîngele. Astăzi, a- 
proape toate triburile acceptă 
ispășirea, cu condiția ca ea să 
fie conformă ritului secular. Cel 
care a ucis scrie părinților mor
tului arălînd : „A lost o nenoro
cire, vă cer pace și vă oier pre
țul greșelii mele". Dacă aceștia 
sînt de acord, se încheie pacea, 
și o dală cu aceasta se stabi
lesc din nou legături de prie
tenie intre triburi, tn caz. con
trar, cel care a ucis trebuie să 
cedeze de bună voie familiei 
victimei tot ce posedă și să 
plece din trib.

In aplicarea politicii de se- 
denlarizare a beduinilor, auto
ritățile R.A.U. au avut grijă să 
respecte obiceiurile acestora. La 
întrunirile la care participă be
duinii, aceștia își dau consimță
mântul pentru fiecare proiect in 
curs de pregătire, înainte de a 
li aplicat. Mulți dintre ci au 
primit terenuri de deșert reda
te agriculturii pentru ca să se 
poată stabili.

„Valea Nouă", cel mai im
portant proiect conceput pen
tru defrișarea deșertului, a per
mis locuitorilor săi, care trăiau 
înainte ca nomazii, să se ins
taleze aici definitiv, fiecare po- 
sedind o bucată de pămînl pe 
care-1 muncește.

Această acțiune foarte recentă 
a început să dea rezultate apre
ciabile. în deșert, casele de pia
tră, cărămidă sau lemn vor în
locui treptat „casele din păr de 
capră, unde vînlul suflă în li
bertate", cum spun beduinii, 
vorbind de corturile mobile.

tuturor aces-

de tehnica

privind
securității

tot de către

agenției de voiaj ■ ■■

reînfiir.-

Teren de joacă pentru copii, sau cum arată monumentul... 
nepăsării.

nota Trecînd pragul
Din mai multe considerente, 

o bună parte din călătorii pe 
C.FJL preferă să-și procure bi
letul de tren dc la ghișeul 
agenției de voiaj și nu dc la 
gară. Trc-cind pragul agenției 
dc xoiaj să-ți procuri bilc-tul de 
tron, intîlnești aici aspecte ale 
unei deserxiri civilizate: cură
țenie, ordine in birouri, amabi
litate și solicitudine din partea 
personalului. Și atunci, in aces
te condiții, iți spui in sine : 
merită să achiți costul majorat 
cu 4 la sută al biletului cum
părat de la agenția de voiaj !

Toate acestea sint valabile și 
p ntru agenția dc voiaj din 
Petroșani ? Da și nu. Da, pen
tru că și aici călătorul este 
E* -vit prompt la ghișeu, prr- 
sonalul agenției este atent și 
amabil. Nu. pentru că (dc Ia 
un timp, mai precis din h.":a 
martie) curățenia in birouri, 
ordinea lasă de dorit.

Stînd de xorbă cu șeful 
agenției de voiaj tovarășul Cioc 
Dumitru, am aflat că de la 1 
martie ac.. Direcția regională 
C.F.R. Deva .. desfiint.-.!

dc femeie do serviciu din 
schema agenției Petroșani. Și 
lot atunci, printr-o circulară cu 
nr. 86/1029 a direcției regionale 
se atrăgea atenția șefului sta
ției C.F.R. Petroșani asupra 
obligației stabilite de a dirija 
zilnic un lucrător din stație, 
timp de o oră, să facă curățenie 
la agenția dc voiaj. Dar lucră
torul respectiv din gară nu-și 
face dimineața apariția la agen
ția dc voiaj să facă curățenie, 
să aprindă focul în sobe. Șeful 
agenției s-a adresat de mai mul
te ori, fără succes, serviciului 
comercial din Direcția regiona
lei C.F.R. Deva ccrînd reveni- 

amintiterea asupra hotărîrii 
și luarea unei măsuri mai re
zonabile, justificate : 
țarc-a postului de femeie de ser
viciu cu o jumătate dc normă. 

Factorii competenți din Direc
ția regionalei C.F.R. Deva ar 
trebui, credem, să reflect .'zc 
asupra acestei probleme si să.. 
schimbe „macazul" în direcția 
luării celei mai juste măsuri.

Respectați
cu strictețe 

normele

transportul

vagonete

se refugieze în cursul 
tabăra tribului . Lahs- 
se aulodenumea cu 
orgolios „bandiții de- 

,____  , „Cînd am văzul ve
nitul beduinii, spunea Sinauhil, 
am^simțil apropierea mor fii. In 
loc de aceasta, șeful lor care 
mă recunoscuse că sini egiptean, 
mi-a dat lapte și m-a introdus 
în cortul său". Și, mult timp 
tebanul s-a bucurai de cea mai 
mare ospitalitate în tabără duș
manilor țării sale.

PANTA PESTE 5°l

JN TIMPUL TRANSPORTULUI 
OAL ER 11PA STREAZADI STANȚA FAȚA 
DE CEL DINAINTEA TA DE CEL PUTIN 
10 METRI LA-PANTE PINA LA Ș*,„ $1

ATENJIEI

CfND TE APROPII DE CURBE, 
ÎNCRUCIȘĂRI Șl RAMIFICAȚII de 
GALERII, SAU CÎND OBSERVI 
PERSOANE DE-ALUNGUL TRA
SEULUI DE TRANSPORT, MICȘO
REAZĂ VITEZA SI STRIGA:

Ieri, temperatura maximă a 
aerului a fost dc plus 11 gra
de la Petroșani și de plus 3 
grade la Paring. Minimele au 
oscilat între minus 4 grade la 
Petros;.ni și minus 9 grade la 
Paring.

PENTRU URMĂTOAREI E 24 
DE ORE : Vreme ușor inst.iLilă, 
cu cor variabil. Temperatura 
în ușoară creștere.
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Cuvîntul delegatului României

GENEVA 21 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, trans
mite . Participanta la cea de-a 24-a sesiune a Comisiei Eco
nomice O.N.LL pentru Europa au început dezbaterile In le
gături cu studiul unui grup de economiști și statisticieni 
ai comisiei privind situația economică a (Arilor europene.

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară do luni, delegatul român, 
ambasadorul Nicolae Ecobescu, 
a relevat importanta studiului 
întreprins și utilitatea lui pen
tru intensificarea cooperării în
tre tarile membre ale Comisiei 
Economice O.NU. pentru Euro
pa pe baza egalității în drep
turi si avantajului reciproc. A- 
cest studiu, a spus delegatul 
român, reliefează totodată că ten
dințele de îngustare a relațiilor 
economice dintre statele euro
pene. aplicarea de măsuri dis
criminatorii apar ca un fenomen 
perimat, contrar procesului o- 
biectiv de cooperare. Este su
ficient să menționăm — a ară
tat ambasadorul român — că, 
deși importurile țărilor occiden
tale din țările socialiste au spo
rit în primele trei trimestre ale 
anului 1968. restricțiile au con
tinuat să frîneze intensificarea 
relațiilor comerciale. România 
se numără și ea printre țările 
care au întimpinat dificultăți în 
dezvoltarea exporturilor sale pe 
piața Europei occidentale.

Această situație pune desigur 
în evidență efectul negativ pe 
care obstacolele artificiale ridi
cate de grupările economice în-
chise le au asupra extinderii și 
diversificării schimburilor comer
ciale. Experiența istorică atit 
a țărilor cu nivel ridicat de 
dezvoltare, cît șl a celor aflate 
în plin proces de dezvoltare, 
stă mărturie faptului că progre
sul economic al fiecărei țări 
depinde în primul rînd de va
lorificarea în cadrul național a 
propriilor resurse. Departe de a 
fi devenit prea îngust pentru a- 
plicarea realizărilor științei șl 
tehnicii moderne la marea pro
ducție mecanizată, cadrul națio-

TIRANA 21 (Agerpres). — 
Orașul Elbasan. din R. P. 
Albania, a cunoscut zilele a- 
cestea o mare animație. In 
această pitorească localitate 
au sosit mii de tineri din 
toate colțurile țării. Ei au 
venit să lucreze pe șantierul 
căii ferate Elbasan—Prenjas, 
lungă de circa 54 km.

In anii puterii populare, 
orașul Elbasan a cunoscut o 
însemnată dezvoltare. Aici a 
fost construită o rafinărie de 
petrol, prima din Albania, o 
termocentrală, o fabrică de 
prelucrare a tutunului, o fa
brică de conserve din fructe, 
o uzină mecanică și alte o- 
biective industriale.

Amnistie 
în Venezuela

CARACAS 21 (Agerpres). — 
Președintele Venezuelei, Rafael 
Caldera, a emis un decret prin 
care este suspendat procesul 
•judiciar intentat lui Pompeyo 
Narquez și Guillermo Garcia 
Ponce, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Vene
zuela, se eliberează din închi
soare Teodoro Petcoff și sînt 
amnistiați un număr de alți 
patrioți venezueleni. Cei trei 
conducători ai P.C. din Vene
zuela au reușit să evadeze în 
1967 din închisoarea militară 
San Carlos. Teodoro Petcoff a 
fost arestat din nou în martie 
a. c., iar ceilalți doi au acti
vat în ilegalitate.
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Valea Vilcabamba - insulă 
a sănătății și longevității
QUITO 21 (Agerpres). — 

\’alea Vilcabamba, situata 
in provincia ecuadoriană 
Loja, la o altitudine de 1 500 
metri, a devenit cunoscută 
în întreaga țară ca „ o in
sulă a sănătății și longevi
tății". Oameni in vîrstă de 
00 de ani pol ii întilniți în 
număr mare aici, unde bolile 
cardiace sini aproape necu
noscute și mulle persoane 
ating chiar 130 de ani.

Atenția oamenilor de știin
ță s-a îndreptat spre Valea 
Vilcabamba după ce un re- 
censămînt a arătat că aici 
trăiește un număr neobișnuit 
de persoane avind vîrstă in
tre 100 și 130 de ani. Recent, 

nal al economiei reprezintă du
pă părerea noastră o condiție 
fundamentală indispensabilă pen
tru realizarea progresului eco
nomic.

în același timp, nici o tară 
nu poate Ignora necesitatea de 
a întreține relații economice cu 
alte țări. Dezvoltarea unor ase
menea relații cere nu integra
rea, nu crearea de grupări în
chise. ci statornicirea și extin
derea cooperării pe baze egale 
între state suverane.

Atributelor suverane ale sta
telor și organelor lor naționale 
nu li se pot substitui competin- 
țe și structuri Suprastatale. Con
ceptele tinzînd la alcătuirea u- 
nor scheme rigide, care îngus
tează și frînează dezvoltarea re
lațiilor interstatale, sînt incom
patibile cu nevoia acută de a 
lărgi și diversifica colaborarea 
internațională. Asemenea feno
mene contravin esenței înseși 
a cooperării, o împiedică să-și 
împlinească menirea ei funda
mentală — consolidarea și pro
pășirea economiilor naționale 
ca entități independente.

S. U.A.

Critici la adresa 
președintelui Nixon
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

— Consiliul național al Orga
nizației „Americanii pentru ac
țiune democratică*, reunit la 
Washington, pentru a examina 
politica externă șl Internă a ad
ministrației Nixon, a dat publi
cității o declarație în care a 
cerut să se pună capăt inter
venției americane în Vietnam 
și să fie luate măsuri urgente 
pentru lichidarea șomajului și 
sărăciei în S.U.A. .Singura cale 
de a se pune capăt conflictului 
din Vietnam — se spune în de
clarație — este ca această pro
blemă să fie lăsată exclusiv pe 
seama poporului vietnamez*. 
Declarația critică administrația 
Nixon pentru faptul că duce o 
politică care are drept urmare 
escaladarea cursei înarmărilor, 
sporirea numărului șomerilor și

Desen caricatural al 
unui nord vietnamez 
reprezentînd eșecurile 
suferite de trupele a- 
mericane în războiul din 
Vietnam.

regiunea a rost vizitată de o 
comisie, alcătuită din nouă 
medici, care a întreprins o 
anchetă minuțioasă timp de 
peste o lună. Raportul co
misiei, dat publicității la 
Quito, indică faptul că în 
Valea Vilcabamba aproape 
că nu există bolnavi. Dr. Mi
guel S., conducătorul comisiei, 
a declarat că .orice bolnav, 
din oricare parte a lumii, 
care va veni la Vilcabamba 
își va prelungi viața". El a 
explicat că acest fenomen se 
datorează purității excepțio
nale a aerului, vieții ioartc 
liniștite și regimului alimen
tar extrem de sănătos exis
tent aici.
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FRANȚA

Săptămina 
decisivă înaintea 

referendumului
PARIS 21 (Agerpres). — Cam

pania în vederea referendumului 
din Franța a intrat în ultima 
săptămînă. Această săplămînă 
este considerată decisivă pentru 
soarta reformei regionale și a 
Senatului, preconizată de gu
vern și supusă spre aprobare 
corpului electoral la 27 aprilie. 
Duminică a fost o zi cu o agen
dă electorală încărcată. Premie
rul Couve de Murville și nume
roși miniștri ai guvernului său, 
precum și liderii partidelor de 
opoziție au luat cuvîntul la Pa
ris și în provincie.

în cursul săplămînii care în
cepe se va da bătălia pentru 
cucerirea voturilor numeroșilor 
francezi care nu s-au hotărît 
încă asupra poziției pe care o 
vor adopta la referendum. Deo
camdată, în rîndul celor care 
s-au decis cum vor voia nu 
s-au produs evoluții senzațio
nale. Sondajele de opinie indi
că 52 la sută din opțiuni pen
tru „da* și 48 la sută pentru 
„nu*. Raportul de forte fiind 
slrîns, importanta atragerii ale
gătorilor nedeciși este cu atît 
mai mare. Observatorii atribuie, 
între altele, acestei situații ho- 
lărirea președintelui de Gaulle 
de a interveni în campania elec
torală, mai exact de a o încheia 
în seara zilei de 25 aprilie, la 
36 de ore de la deschiderea 
centrelor de vot.

ignorarea necesităților popu
lației de culoare.

★
WASHINGTON 21 (Agerpres). 

— în cadrul programului tele
vizat „întîlnlre cu presa", fos
tul vicepreședinte al S.U.A. Hu
bert Humphrey, și-a exprimat 
părerea că actualul președinte 
nu recunoaște seriozitatea „cri
zei interne" a țării. El a citat 
în sprijinul acestei afirmații re
ducerea cu numai un miliard 
de dolari a cheltuielilor milita
re, în timp ce suma afectată 
programelor interne cu carac
ter civil a fost redusă cu 3 mi
liarde.

Referindu-sc la actuala poli
tică externă, Humphrey a arătat 
că aceasta este de fapt o con
tinuare a politicii vechil admi
nistrații.

Commonwealthul — evoluții și reconsiderări
în timp ce mitul unei „co

munități multirasiale" menite să 
înlocuiască vechiul imperiu bri
tanic se destramă treptat la 
Londra și în capitalele celorlal
te țări membre ale Common- 
weallhului se fac încercări de 
a da un nou profil acestei orga'- 
nizații. Scepticismul parteneri
lor Commonwealthului față de 
eficienta acestuia în rezolvarea 
problemelor grave cu care este 
confruntat se bazează pe evi
dența diversității de tendințe, 
principii și interese ce generea
ză controverse cronice. Tra
diționalele lor intilniri de la 
Marlborough House (clădirea 
din Londra afectată Common
wealthului) nu mai pot armoni
za interesele contradictorii ori- 
cîte formule de compromis ar fi 
înaintate.

Reevaluarea unor coordonate 
esențiale ale relațiilor dintre ță
rile Commonwealthului nu s-a 
manifestat în forme spectacu
loase, dar prin aceasta ea nu 
este mai puțin profundă. Chiar 
dacă Marea Britanie își.păstrea
ză și acum prestigiul de centru

Orientul Apropiat

Incident 
în zona 

Canalului 
de Suez

CAIRO 21 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția 
M.E.N,, o unitate egipteană a 
forțelor speciale a traversat du
minică seara Canalul do Suez, 
atacînd pozițiile israeliene am
plasate în sectorul de sud. Po
trivit comunicatului militar a- 
mintit de agenția citată. în ur
ma ciocnirilor care au avut loc, 
30 de militari israelieni au fost 
uciși sau răniți.

★
TEL AVIV 21 (Agerpres). — 

O unitate de comando a forțe
lor R.A.U. a traversau duminică 
noaptea Canalul de Suez, pă- 
trunzînd în zona israbliană a 
acestuia — a anunțat Sun purtă
tor de cuvînt al comandamen
tului militar de la Tel Aviv. 
Aceeași sursă — relatează a- 
genția France Presse — a men
ționat că unitatea a fost inter
ceptată do forțele israeliene la 
30 de kilometri de nord de Kan- 
tara. în urma ciocnirilor care au 
avut loc, trei soldați israelieni 
au fost ușor răniți, iar Am vehi
cul militar isrdelian avariat.

Evoluția crizei 
irano-irakiană

• IRANUL A DENUNȚAT 
TRATATUL DIN 1937

TEHERAN 21 (Agerpres). — 
Evoluția crizei care a intervenit 
recent în relațiile dintre Iran 
și Irak pare să demonstreze că 
disensiunile dintre cele două 
părți n-au luat amploare, con
trar unor aparente de tensiune 
și încordare ce rămin mai de
grabă un fenomen exterior.

Iranul a denunțat tratatul din 
1937, care reglementeazănifron- 
ticra sudică dintre cele două 
țări, cerînd o nouă revizuirii a 
acesteia, precum și recunoaș
terea caracterului internațional 
al estuarului Chatt el Arab; 
Irakul a declarat că nu inten
ționează să revizuiască acest 
tratat pe care continuă să-l con
sidere în vigoare; aceasta este, 
în rezumat, cauza disensiunilor 
dintre cele două țări.

Că situația nu este atît de 
gravă pe cît părea la început o 
demonstrează și ultimele știri 
sosite de la Teheran: nava ira
niană „Kayvan" a traversat es
tuarul neîndeplinind formalită
țile prevăzute în tratat, fără 
ca aceasta să atragă o even
tuală reacție irakiană.

istoric, celelalte țări ale Com- 
monweallhului, foste colonii sau 
semicolonii engleze care și-au 
proclamat independența după cel 
de-al doilea război mondial, nu 
mai par în prezent dispuse să 
graviteze din punct de vedere 
politic pe orbita fostei lor me
tropole. Mai mult decit atit, se 
știe că Anglia este nevoită să 
facă față unor critici violente 
din partea unor țări africane 
(mai ales Tanzania și Zambia) 
pentru atitudinea concilianta a 
oficialităților de la Londra față 
de actele de sfidare ale guver
nului rasist din Rhodesia. Orien
tările politice ale statelor 'Com
monwealthului sînt în prezent 
atit de diverse, îneît se poate 
spune înlr-adevăr că ceea ce 
menține în viață această aso
ciație eterogenă este în mare 
măsură lipsa unor statuie obli
gatorii, faptul că invitațiile de 
a veni la Londra o dată sau de 
două ori pe an nu presupun 
concesii politice. în vreme ce 
Anglia și-a reaprecîat în favoa
rea N.A.T.O. politica la est de 
Suez, iar Australia și Noua Ze-

Tensiune politică 
în Irlanda de nord
• UN VAL DE DEMONSTRAȚII A CUPRINS 
ÎNTREAGA ȚARĂ • GUVERNUL A CERUT 
SPRIJIN DE LA LONDRA

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Situația politică din Irlanda de 
Nord a devenit din nou încor
dată. în ultimele zile, un val 
de demonstrații, cele mai im
portante din 1966, a cuprins în
treaga țară. Incidentele sînge- 
roase de la Londonderry și Bel
fast pun în discuție echilibrul 
precar al unei societăți divizate 
de secole în catolici și protes
tanți, primii fiind mai săraci și 
lipsiți de drepturi, iar ceilalți 
mai bogați. Sfirșitul săplămînii 
care a trecut, caracterizat drept 
dramatic, s-a soldat cu 200 de 
răniți, și numeroase arestări. în 
fața situației care s-a creat, Te
rence O'Neill, primul ministru 
al Irlandei de Nord, a întrerupt 
călătoria sa in Anglia și a con
vocat o reuniune extraordinară 
a cabinetului, la care s-a hotă
rît să se ceară sprijin guvernu
lui de Ia Londra. Guvernul bri
tanic, răspunzind la această ce
rere, a plasat sub autoritatea 
guvernului de la Belfast pe cei 
2 500 de soldați britanici, sta
ționați in Irlanda de Nord, care 
în perioada normală se află la 
dispoziția Ministerului britanic al 
apărării. Se precizează că sol- 
dații puși la dispoziția autorită
ților de la Belfast vor întări 
dispozitivul de securitate în ju
rul principalelor puncte strate
gice și nu vor fi, în nici un caz, 
folosiți împotriva populației ci
vile.

Situația din Irlanda de Nord 
este privită cu îngrijorare și de 
către guvernul Republicii Irlan
da. La 21 aprilie, după Jrei ore 
de discuții, apreciate de agenția 
France Presse „dramatice", gu
vernul de la Dublin a hotărît 
să trimită la New York pe mi
nistrul de externe, Franck Ai
ken, pentru a avea întrevederi

VIETNAMUL DE SUD 

Complexul aeronaval 
american 

de la Da Nang 
bombardat 

de patrioți
SAIGON 21 (Agerpres). — Ar

tileria Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud 
a bombardat duminică seara 
complexul aeronaval american 
de la Da Nang, rclatoazâ agen
ția France Presse. citind surse 
oficiale de la Saigon. Asupra 
complexului au căzut 20 ra
chete lansate de forțele patrio
tice, iar la circa trei kilometri 
de centrul orașului au explo
dat alte 12 rachete. A fost ata
cată, de asemenea, bâza do e- 
licopterc situată în vecinătatea 
complexului aeronaval. Această 
bază de elicoptere este una din 
cele mai importante instalații 
militare deținute dc infanteria 
marină americană în prima re
giune tactică. Mai multe elicop
tere au fost distruse, iar altele 
avariate.

Agenția citată relatează că în 
timpul tirului de artilerie la 
Da Nang au fost semnalate 
schimburi dc focuri do arme 
automate.

Avion american 
doborît 

în R. D. Vietnam 
HANOI 21 (Agerpres). — La 

21 aprilie, unitățile apărării an
tiaeriene a R.D. Vietnam au do- 
borit deasupra orașului Haifong 
un avion american fără pilot. 
Numărul avioanelor americane 
doborîte în R.D. Vietnam a a- 
juns la 3 280, anunță agenția 
V.N.A.

olanda se orientează în mod vă
dit spre S.U.A., majoritatea ță
rilor africane ale Commonweal
thului promovează o politică de 
neutralitate, depunind intense

eforturi pentru a-și consolida 
independența.

Evoluția relațiilor comerciale 
dintre partenerii Commonwe- 
althului este semnificativă pen
tru reconsiderările asupra rolu
lui organizației, cu atit mai 
mult cu cit mecanismul econo
mic al acestei asociații a 28 
de state din diverse zone ale 

cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant. Hotărîrea guvernului 
de la Londra de a pune sub au
toritatea guvernului de la Bel
fast trupele britanice staționate 
în Irlanda de Nord este apre
ciată de oficialitățile irlandeze 
drept „o nouă intervenție a Ma
rii Britanii în Irlanda". La Du
blin se reamintește că constitu
ția Republicii Irlanda definește 
insula în întregime ca fiind te
ritoriu national. Pînă la izbucni
rea noilor incidente de la sfirși
tul săplămînii trecute, prezența 
trupelor britanice în Irlanda de 
Nord nu a dat naștere la nici 
un protest din partea guvernu
lui de la Dublin, întrucît ele nu 
interveniseră niciodată în trebu
rile interne ale Irlandei de 
Nord.

Noi mișcări revendicative 
în Italia

Luni au început în Italia noi 
mișcări revendicative ale mun
citorilor agricoli, la care parti
cipă aproximativ două milioa
ne de persoane. Primele greve 
au fost declarate in regiunile 
Lombardia, Piemont, Sicilia, 
Apulia. Lucania, Veneto, Emi
lia și Toscana.

Acțiunile, proclamate in mod 
unitar de cele trei mari cen
trale sindicale — Confederația 
Generală a Muncii din Italia, 
Confederația Italiană a Sindi
catelor Libere și Uniunea Ita
liană a Muncii — vor culmina 
la 16—17 mai cu o grevă na
țională de 48 de ore. Pînă a- 
tunci vor avea loc greve pro
vinciale și zonale, manifestații 
și mitinguri.

• BUDAPESTA. — In orașul 
Gyor din partea de vest a Un
gariei a fost dată în funcțiune 
o uzină constructoare de mo
toare Diesel, care potrivit a- 
genției M.T.I., va avea o mare 
importanță pentru dezvoltarea 
producției do autobuze a Unga
riei. Licența și utilajele pentru 
noua uzină au fost achiziționate 
de la consorțiul francez „Re- 
naull-Man* pentru o sumă de 
peste 20 milioane dolari. Anul 
acesta, uzina va produce apro
ximativ 3 000 motoare cu o pu
tere de 200 CP, iar în 1971, 
cînd va funcționa cu întreaqa 
capacitate, producția ei va fi de 
13 000-15 000 motoare pe an.

• W1FSBADEN. — Agenția 
TASS anunță că la Wiesbaden 
a avut loc, într-un cadru festiv, 
crearea Asociației pentru spri
jinirea dezvoltării relațiilor din
tre R.F.G. și U.R.S.S. Au parti
cipat aproximativ 400 de repre
zentanți ai vieții culturale și ai 
cercurilor de afaceri din R.F.G. 
Asociația își propune in primul 
rînd dezvoltarea relațiilor cul
turale și economice dintre cele 
două țări, schimburi de infor
mații, organizarea de expoziții, 
prelegeri și conferințe.

• CHICAGO. — Podurile 
care trec peste fluviul Missi
ssippi și autostrăzile do pe ma
lurile sale au fost închise du
minică, întrucît apele fluviului 
au atins cel mai înalt nivel 
din actualul secol. Inundațiile 
semnalate în șase state din ves
tul mijlociu au provocat moar
tea a 10 persoane, evacuarea 
a 25 000 de persoane și pagu
be materiale evaluate la 70 mi
lioane dolari. Numai în statul 
Dakota de nord există 15 000 
de sinistrați.

lumii, constituie pîrghia do bază 
a sa. Atrofierea legăturilor eco
nomice dintre Anglia și celelal
te țări ale Commonwealthului 
este, desigur, unul dintre aspec
tele principale ale acestei evo
luții. Statisticile sînt elocvente i 
în decurs de un deceniu (1957— 
1967) partea Commonwealthului 
din volumul global al exportu
rilor britanice a scăzut do la 41 
la sută la 26 la sută. De men
ționat că la sfirșitul acestei pe
rioade importurile Angliei din 
țările europene le-au depășit cu 
300 milioane lire pe cele din 
zona lirei sterline. Totodută, 
deși în perioada 1960—1968, to
talul investițiilor monopolurilor 
britanice a crescut cu 50 la su
tă, partea rezervată Common
wealthului a înregistrat o scă
dere de 5 la sută. Aceste cifre 
ilustrează tendințele Angliei dc 
distanțare față de Commonweal
th ale cărui aranjamente au în
ceput să fie considerate prea 
costisitoare. în acest mod se 
explică și faptul că Marea Bri
tanie bate cu insistență la por
țile Pieței comune, deși la Lon

Nigeria

Armata federală a sporit
presiunea asupra Biafrei

UMUAHÎA 21 (Agerpres). — 
„Deși Informațiile sînt violent 
contradictorii In raport cu ta
băra de la care provin, este in
contestabil că armata federală 
a generalului Gowon și-a ac
centuat sensibil, cel puțin în 
ultima săptămînă, presiunea a- 
supra Biafrei", scrie cotidianul 
„Le Monde*,’ intr-un material 
consacrat evoluției situației mi
litare din așa-numitul „război 
fără fronturi al junglelor nige- 
riene".

Fără îndoială că unitățile lo- 
cdtenenl-colonekilui Ojukwu vor 
apăra cu disperare și îndfrjirc 
Umualna, cum au apărat odi
nioară Port Harcourt și Enugu, 
prima lor capitală. Dar trebuie 
să recunoaștem că, in ciuda u- 
nei stabilizări temporare a fron
tului și a unor ofensive biafre- 
ze adesea victorioase, teritoriul 
Biafrei se reslrînge puțin cile

• CIUDAD DE MEXICO. — 
întreprinderea mexicană „Con- 
sorcio Mexicano* a semnat un 
acord de colaborare cu firma 
cehoslovacă „Z.V.L.* în baza 
căruia urinează să fie construită 
în capitala mexicană o fabrică 
de rulmenți. Începînd din anul 
1970, această fabrică urmează 
să producă 1,5 milioane rul
menți cu bile folosiți în special 
în construcția de automobile.

• WASHINGTON. — Minis
trul apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, a reafirmat duminică, în 
cadrul unui interviu televizat, 
că Statele Unite nu au intenția 
să-și retragă trupele din Viet
namul de sud. Laird a declarat, 
de asemenea, că în rezolvarea 
„conflictului vietnamez", Statele 
Unite trebuie să se situeze pe 
o poziție de forță.

Demonstrație de protest la Guayaquil
In orașul ecuadorian Guaya

quil a avut loc duminică o de
monstrație de protest, față de 
costul sporit al vieții, la care 
au participat numeroși munci
tori și țărani.

Demonstrația a fost organi
zată de federația provincială a 
muncitorilor din Guayas și a 
fost urmată de un miting.

Cu această ocazie au luat cu-

@ MADRID. — La Barcelo
na a avut loc o puternică de
monstrație a muncitorilor orga
nizată în semn de protest îm
potriva politicii actualului gu
vern, relatează agenția U.P.I. 
Demonstranții au chemat pe toți 
muncitorii din oraș să sprijine 
demonstrația de 1 Mai. Ei au 
fost împrăștiau dc poliție.

dra se știe prea bine că ade
rarea Angliei la G.E.E. ar da 
poate lovitura de grație relații
lor ei cu Commonwealthul.

într-o asemenea conjunctură, 
Commonwealthul este dominat 
de incertitudini. Procesul de ero
ziune, general de tendințele cen
trifuge ce se accentuează sub im
periul diversității de orientări 
și interese, se anunță însă de 
durată. Observatorii politici din 
Londra și din celelalte capitale 
ale țărilor Commonwealthului 
se întreabă care vor fi limitele 
flexibilității acestei „asociații 
multirasiale", flexibilitate dato
rită căreia pină in prezent a 
fost evitat in momentele dra
matice un deznodămint furtunos. 
Orice răspuns ar fi deocamdată 
prematur, dar se poate presu
pune că multiplele legături sta
bilite de-a lungul anilor intre 
aceste țari, chiar dacă s-au at
rofiat in ultimul timp, nu vor 
putea li ușor desfăcute, indiio- 
reril care ar fi soarta tradițio
nalelor reuniuni de la Marlbo
rough House.

Sabina BONDOC 

puțin. Nu trebuie să se cioadă 
că populația ibo va depune ar
mele pentru că a trebuit slî so 
retragă cu încă clțiva kilometri.

Dar, scrie ziarul citat, in < iu
da combativității lor, superiori
tatea numerica și militară a fe
deralilor este incomparabil supe
rioară, incit este greu de ima
ginat astăzi o răsturnare a si
tuației militare.

Mentioning cu perspectiva ne
gocierilor răinine în continuare 
extrem de palidă după alitea 
încercări și eșecuri anterioare, 
„Le Monde" scrie in continua
re : „Este greu do crezut si (ap
tul că o soluționare a conflictu
lui ar putea veni din afară, 
alîta. vreme cît o serie de țări 
n-au încetat să se îngrijească 
de propriile lor interese și sa 
intervină în favoarea unei părți 
sau a alteia".

FRANȚA: Căsătorie ne
obișnuită : In stațiunea La 
Plagne din Alpft francezi 
doi tineri și-au celebrat 
căsătoria în... sanie.

• BRUXELLES. — în nume
roase orașe belgiene din Valo- 
nia au avut loc duminică de- 

'monslrații și mitinguri ale oa
menilor muncii organizate in 
apărarea drepturilor sociale și 
economice. Pârtiei pan ții la a- 

■ ceste acțiuni au cerut autorități
lor să adopte măsuri pentru re
dresarea economiei și industriei, 
care trec în prezent printr-o 
criză pronunțată. Hotărîrea de a 
organiza aceste acțiuni a fost 
susținută de numeroase partide 
politice și de organizații sindi
calo și sociale din Valonia.

vintul mai mulți vorbitori, ca
re au cerut, printre altele, îm
bunătățirea situației oamenilor 
muncii și naționalizarea indus
triei petroliere din Ecuador.

0 nouă premieră 
mondială 

în domeniul 
intervențiilor 

cardiace
ROMA 21 (Agerpres). — 

Reprezentanți ai spitalului po
liclinic din Roma au făcut 
cunoscute amănunte asupra 
intervenției cardiace efectua
te sîmbătâ de o echipă de 
medici condusă de prof. A- 
nacleto Venturini. Se preci
zează că nu a fost vorba de 
o transplantare cardiacă 
propriu-zisă. Pacientul, Or
lando Ciarelli. în vîrstă do 
65 de ani, a suferit un in
farct și nu a putut fi reani
mat cu obișnuitele masaje 
la inimă. El era declarat 
„mort" de un minut, cînd e- 
chipa de chirurgi i-a atașat 
inima artificială denumită 
„contrapulsor", inventată de 
un tînăr cardiolog din Roma, 
profesorul De Filippo. Este 
vorba de un aparat care 
scoate sîngele dintr-o venă, 
îl oxigenează și il retrimite 
într-o arteră, permițind ast
fel inimii pacientului să se 
odihnească. Inima artificială 
a funcționat timp de patru 
ore și .jumătate, pînă în mo
mentul in care inima umană 
a putut să-și reia activitatea. 
Bolnavul și-a recăpătat cunoș
tința și a stat de vorbă cu 
medicii care îl îngrijesc.

Cercurile de specialitate re
levă că reușita echipei de 
chirurgi de la spitalul poli
clinic din Roma reprezintă 
o premieră mondială in do
meniul intervențiilor car
diace.
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