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evenit U’ita u lixității co
riștilor. a întregului nostru 
ctiv. In primele rîndnri 
strădaniilor pentru tradu- 
< in viață a angajamen- 

s-au situat brigăzile 
Tuse de romuniștii Ton 
tos Petru Scrădeanu. Gri- 

Maxim. Iuliu Ungvary. 
Pîrțac, Iosif Molnar și 
rare au obținut rezultați' 

•rioare nivelului mediu. îi. 
■umarea 

dețin
acestor brigăzi 

rolul hotărî tor in 
colectivului nostru 
munca politică și 
dusa cu compctcn- 

birourile organizațiilor

înd 
ear 
realizările 
remarcăm 
educativă 
ță dc .
de bază nr. 4 A. 1 C. 2 B. 
.1 R. 3 D care au fost în per
manență în mijlocul comuniș
tilor. acordîndv-le un sprijin 
eficace La sugestia birourilor 
respective, comitetul dc par
tid a îndrumai conducerile 
tehnice ale zonelor in repar
tizarea comuniștilor la cele 
mei importante obiective, la 
punctele cheie ale producției, 
st.-’ulind in același timp, sar
cini concrete cu termene șl 
resnonsabilitâți pentru ficca 
re membru dc partid.

Acordînd o atenție deosebi
tă sporirii productivității 
muncii, comitetul de’ partid a 
îndrumat conducerea tehnico- 

nistrativă urmărească

creșterea randamentelor mai 
ales pe seama perfecționării 
organizării muncii și a apli
cării in viață a măsurilor care 
să asigure realizarea planului 
dc producție la toți indica
torii. Paralel cu preocuparea 
pentru realizarea indicatorilor 
planului de producție, comite
tul dc partid a urmărit redu
cerea cheltuielilor neproducti
ve. sporirea eficienței întregii 
activități economice.

Realizările obținute in înfăp
tuirea obiectivelor întrecerii 
socialiste demonstrează că ac
țiunile întreprinse pină în pre
zent. munca politică desfășu
rată de organizațiile de pa» ‘ 
a avut eficacitate deplină. Ast
fel. pe primele 4 luni ale a- 
nului. colectivul nostru a ob
ținut peste prevederile planu
lui 1 477 tone cărbune în con
dițiile cînd în abatajele minei 
lucrau în medie cu 46 mun
citori mai puțin decit nivelul 
planificat, fapt care atestă că 
producția suplimentară s-a ob
ținut exclusiv pe seama creș
terii productivității în abata
je. De asemenea, după calculele 
preliminare, la prețul de cost 
se vor obține economii pe 4 
luni dc cea. 200 mii lei. Toate 
aceste realizări constituie pen
tru colectivul nostru un bilanț 
concludent. Comitetul de par
tid apreciază însă că rezervele 
nu au fost couizate. că mai 
există posibilități de îmbună
tățire a muncii noastre, mai a- 
InS în ceea ce privește sporirea

t

Pe urmă e rîndul tău...

Viața și practica producției 
socialiste arată că succesul in 
muncă depinde de dragostea 
pentru profesiunea aleasă, dc 
orientarea spre posibilitățile 
prestării muncii în raport cu 
aptitudinile și priceperile o- 
mului, de volumul do cunoș
tințe ș.a. Formarea interesului 
pentru o anumită 
la elevi, prezintă o importan
ță deosebită și trebuie să fie 
mereu in atenția slujitorilor 
școlii noastre. Documentele 
partidului nostru ne trasează 
clar sarcina aceasta de m 
răspundere : „in toate liceele 
și școlile generale colective de 
profesori 
desfășura o ac
tivitate de cu
noaștere siste
matică a elevi
lor, a aptitudini
lor acestora, de 
lor și a părinților asupra di
feritelor profesiuni și tipuri de 
școli, de îndrumare a școlari
lor spre acele domenii pentru 

înclinații

profesiune

elevului, care implică cunoaș
terea temeinică a personalită
ții lui, pentru formarea și dez
voltarea motivelor interne ale 
alegerii profesiunii (dorințele, 
preforințele, aspirațiile, idea
lurile și interesele) și întărirea 
înclinațiilor, aptitudinilor șan 
a talentelor sale. Totodată, fiind 
vorba despre o activitate pre
lungită, se impune ca fiecare 
educator să acționeze în ca
drul unui sistem de lucru, care 
antrenează întregul colectiv 
de profesori ai clasei de elevi, 
atit in cadrul orelor de clasă 
cit și în cadrul activităților în 
afară de clasă

In dimineața zilei de 19 mal, 
o delegație de partid și gu
vernamentală condusă dc to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ai Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. președintele 
Consiliului dc Stat al Repu
blicii Socialiste România, a pă
răsit Capitala plccînd spre 
Varșovia, pentru a face o vi
zită de prietenie în Republica 
Populară Polonă, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație fac parte 
tovarășii Ion Ghcorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului dc 
Miniștri.

La plecare, pe aeroportul 
Bănoasa, au fost prezenți to
varășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculcscu-Mizil, 
Trofin, Ilic Verdeț. 
Berghianu, Florian Dănălache,

Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Ghcorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ghcorghe Stoi
ca, Vasile Vilcu, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Dumitru Co- 
liu. Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Vasile Patilipeț, vice
președinți ai Consiliului de 
Sfat și ai Consiliului de Miniș
tri, membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești.

Au fost de față 
zvnski, însărcinatul 
ad-interim al R.P 
București, 
basadei.

Jan Brud- 
cu afaceri 
Polone la 

și membri ai am-

vor

informare a

Virgil 
Maxim

la Varșovia
Pe aeroportul Okecie din Var

șovia, pavoazat cu drapelele ce
lor două state, delegația română 
a fost întâmpinată dc W. Gomul

ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., M. Spychalsky, 
membru al Biroului " 
tic al C.C. al P.M.U.P., 
ședințele Consiliului de 
J. Cyrankicwicz, membru 
Biroului Politic al i 
al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri, St. 
Jedr.vchowski, membru al Bi
roului Politic a) " ~ 
P.M.U.P.. ministrul 
externe, Z. Kliszko, 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. ai P.M.U.P., J. Loga 
Sowinski, membru al Biroului 

vicepreședinte al Con
* Tejchma, 

Politic, 
P.M.U.P..

Poli- 
pre- 

Stat, 
i al 
C.C.

C.C. a) 
afacerilor 

membru

Politic, 
siliului de Stat, J. 
membru al Biroului 
secretar al C.C. al 
P. Jaroszewicz, membru suple
ant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.M.U.P., 
reprezentanți ai M.A.E., amba
sadorul Poloniei la București. 
J. Ochcduszko. De asemenea, 
in întâmpinare se aflau amba
sadorul României la Varșovia. 
Tiberiu Petrescu, și 
ambasadei.

membri ai

Convorbiri româno-polone

(Continuare in pag. a 2*a)

Radu LUPAȘCU. 
secretar al comitetului 
de partid E. M. Dilja

La mirarea tn mina Dilja

Al 7-lea Salon 
internațional 

de artă fotografică
Sub egida Federației inter

naționale de artă fotografică 
— F.I.A.P., luni la amiază a 
avut loc în sala Dalles verni
sajul celui de-al 7-lea Salon 
internațional dc artă fotogra
fică al Republicii Socialiste 
România. La această ediție 
a Salonului, cea mai mare 
manifestare fotografică de 
pînă acum din țara noastră, 
3 500 de artiști din 52 dc țări, 
răspunzind invitației Comi
siei de organizare, au trimis 
peste 11000 dc lucrări alb- 
negru, color și diapozitive.

care ei manifestă 
speciale".

Este adevărat, nu 
borat încă metodici 
tare școlară și 
pentru cadrele didactice dar 
sîntem înarmați cu cunoștin
țe și experiență pedagogică, cu 
dragostea pentru profesiunea 
aleasă de noi, cunoaștem ne
voile economiei naționale, ju
dețene și locale, cunoaștem di
feritele ramuri ale economiei 
și culturii precum și trăsătu
rile dominante ale diferitelor 
profesii (natura profesiei, ce
rințele fizice, medicale și 
psihologice, pregătirea specia
lă cerută șl perspectivele pro
fesiei), Fiecare educator „tre
buie să știe ce vrea și ce nă
zuiește să fie elevul, ce efor
turi depune în vederea atin
gerii acestui scop, cit de reale 
sînt năzuințele lui și dacă sînt 
pe măsura puterilor sale" (A. 
S. Makarenko).

întreaga muncă de orientare 
școlară și profesională este o 
activitate de prelucrare edu- 
cativ-instructivă diferențiată a

s-au ela- 
de orien- 

i profesională 
didactice

și extrașcolare. 
înarmarea edu
catorului, a pro
fesorului (le ori
ce specialitate, 
pentru această 
latură a educa

ției elevilor din școala gene
rală este una din cheile aces
tei uși — orientarea profesio
nală — pe care trebuie s-o 
deschidă. A lăsa pe omul tînăr 
să-și aleagă în viitor profesiu
nea numai în raport 
prejurările, înseamnă 
catorul nu-și poate 
existența și menirea pe deplin.

Nomenclatoarele de meserii 
actuale nu ascund faptul că 
toate profesiunile de masă țin 
de sectoare importante de pro
ducție, efl au o mare răspîn- 
dire, necesită o pregătire de 
durată relativ scurtă, permit o 
trecere nu prea grea de la una 
la alta, au posibilitatea de a 
fi supuse unor perfecționări 
continue, necesită cunoștințe 
speciale și deosebite deprin
deri de muncă, cultură gene
rală și răspund unor cerințe
medicale.

Sînt și alte fapte de care 
educatorul trebuie să țină sea
mă. De pildă, elevii cunosc
inar.i ales profesiunile și rea
lizările acestora din imediata
apropiere a localității în care

cu îm- 
că edu- 
justifica

Prof. Ion MOCIOI

(Continuare in pag. a 2-a)

VARȘOVIA 19. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitra.șcu, 
transmite : La sediul Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez au avut 
loc, în cursul zilei de luni, con
vorbiri oficiale între delegațiile 
de partid și guvernamentale 
ale României și Poloniei.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Ghcorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ion ’Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ti- 
beriu Petrescu, ambasadorul 
României la Varșovia.

Din partea polonă au partici
pat Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Marian Spychalski. membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat, Jozef Cyrankicwicz, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Zcnon 
Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P.. Piotr

Jaroszcwicz, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, șl Jaromir 
Ochcduszko, ambasadorul Polo
niei la București.

Depunerea
unei coroane

de flori
Luni la amiază, delegația de 

partid și guvernamentală a ță
rii noastre a depus o coroană 
de flori la Monumentul solda
tului necunoscut.

La monument se aflau P. Ja- 
roszeficz, general de divizie, J. 
Urbanoficz, ministru adjunct al 
apărării naționale, și alte per
soane oficiale.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România .și Republicii 
Populare Polone.

i î I
fi i £

Lumina...
Să privești Valea Jiului 

seara sau într-o noapte se
nină, de pe culmile Parin- 
gului, e revelația cea mai 
fascinantă, cea mai copleși
toare pe care-o poate oferi 
drumețului întârziat masivul 
nostru muntos. Spectacolul 
feeric, solemn, ce se-ntinde 
la picioarele masivului, de 
la Uricanr la Lonea, aidoma 
căii lactee, are darul să te 
transpună la un moment dat 
într-o veritabilă lume de 
basm, umplindu-ți inima de 
fiorul spațiilor imense. Pri
vită de pe înălțimi, toată 
Valea Jiului devine un flu
viu de stele tremurînde în
tre enormele siluete negre ale 
munților. Frumusețea acestui 
spectacol coboară pur și sim
plu cerul pe pămînt.

Ei, dar „momentele de

pe măsura răspunderii
recunoaștem 
rare — ofe- 

Âll,v _____  mult rîvni-
te cind la sfirșit de săptămî- 
nă, renunțînd la prînzul de 
sîmbătă, apucăm rucsacul și 
luăm pieptiș dealurile. Dat 
fiind ocaziile acestea atit de 
rare, ne preocupă mai mult 
„spectacolele" ce ni le oferă 
aceeași „constelație", aici a- 
casă, în serile cînd cutreie
răm, din plăcere sau obli
gați de treburile zilnice, ar
terele orașului. „Constelația" 
feerică, văzută din Paring, 
devine un auxiliar prozaic 
dar indispensabil și se chea
mă iluminatul public. Or. 
privită in această ipostază, 
„frumusețea" văzută dc pe 
înălțimi, devine cauza mul
tor „of"-uri pentru cetățeni.

Dar să spunem lucrurilor 
pe nume. Cu toate insisten-

basm" sînt, să 
cu regret, totuși 
rite de dcaziile

țele din ultimul timp, atit 
djn partea cetățenilor cit și 
a organelor in drept, Sectorul 
de distribuire a energiei e- 
lectrice tărăgănează completa
rea cu becuri a rețelei ilumi
natului public. La o recentă 
verificare, de către consili
ile populare, s-a constatat că 
abia <60—65 la sută din re
țeaua de iluminat... luminea
ză. In rest beznă... pe străzi 
întregi. Mai ales în cartie
rele vechi, în Aeroport, Car
pați. Constructorul, pe stră
zile 23 August, C. Miile. Am 
fost incunoștințați că din cau
za lipsei iluminatului cores
punzător e perturbată și ac
țiunea de salubrizare a ora
șului ■ o seamă de străzi nu 
pot fi măturate noaptea din 
cauza întunericului. încă un 
fapt demn de luat în seamă. 
Tntr-o seară recentă, în bez-

na de pe Aleea Florilor, din 
cartierul Carpați (și in gene
ral in jurul spitalului de 
copii), o femeie cu un copil 
bolnav în brațe întreba dis
perată trecătorii „Unde e spi
talul ?" Deci lipsește ilumina
tul chiar și în locurile unde 
ar fi strict necesar.

Ce spune la toate acestea 
sectorul do distribuire a ener
giei electrice ? Curios, dar in 
săptămîna ce a trecut, fiind 
chemat la consiliul popular 
municipal pentru discutarea 
situației iluminatului public, 
șeful sectorului, ing. Andrei 
Samuel, nici n-a binevoit să 
răspundă invitației. E clar, 
iluminația de pe străzi e pe 
măsura răspunderii tovarăși
lor de la T.R.E.H. față de 
obligațiile ce le au de înde
plinit...

Dan STEJARI’

Vizitați cu încredere
t

Ouang Binh!

După depunerea 
oaspeții români au 
Cartea dc onoare a 
tului.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Ghcorghe Maurer au 

• trecut în revistă garda de o- 
noare.

coroanei, 
semnat în 
monumen-

Vizitarea
Varșoviei

La invitația președintelui 
Consiliului Popular Varșovia, 
Jerzy Maewski, oaspeții au vi
zitat in capitala Poloniei ve
chiul oraș, oprindu-se la Mo
numentul Victoriei, cartierul de 
locuințe „Sady Zoliborzke", 
Piața Popoarelor și 
Culturii și Științei.

Arhitectul șef al orașului. 
Czeslaw Kotely, a dat membri
lor delegației explicații în le
gătură cu etapele reconstrucției 
orașului, după distrugerile su
ferite în timpul celui de-al doi
lea război mondial.

Palatul

Pe firul cald
al istoriei

(O REUȘITA EXPEDIȚIE PIONIEREASCA)

Dacă doriți să 
militară americană, 
mai de sud a R. D. 
ziție de resturi din aproape toate tipurile de a ioane cu 
care sînt înzestrate forțele aeriene ale S.U.A. : „F-105", 
„F-4“. „F-100*. „RF-66*, AD-6", „A-4-D"...

Intre tufișurile dese de bambus, atenția iți este atrasă 
de o insectă metalică gigantică cu labe uriașe. Aceasta este 
una din noutățile tehnicii americane, un semnalizator 
automat. aparat care captează zgomotul motoarelor de 
automobile, vorbirea umană și transmite semnale avioa
nelor ghidindu-le spre țintă. Alături, toate tipurile (le 
bombe — cu bile, explozive, incendiare, cu acțiune întârzi
ată, precum și proiectile cu reacție, rachete. Intr-un cuvint. 
un arsenal foarte bogat de mijloace de distrugere pe care 
nu și le-ar fi putut imagina nici oamenii cu fantezia cea 
mai exagerată.

Dacă doriți să vă formați o imagine despre cruzimea 
americanilor, veniți la Quang Binh, străbateți kilometru 
după kilometru și pretutindeni veți xedea sate distruse și 
arse. -Printre ruine se află și localitatea Dong Hay... Pentru 
ce a trebuit să fie distrusă ? Aici nu există nici întreprin
deri industriale, nici obiective militare. Este un mic orășel 
in care cele citeva clădiri administrative și școli, piața, se 
întindeau de-a lungul riului liniștit Nat Le. Biserica Tam 
Toa, spitalul și chiar și minunata alee străjuită de cocotieri 
au fost distruse. Și așa s-a întâmplat in .toate provinciile. 
Au fost distruse fără excepție spitalele, școlile, bisericile... 
Xtaciiiile aeriene masive au coincis cu începutul sezonului 
uscat, cind ogoarele de orez aveau mare nevoie de apă. In 
toiul sezonului uscat, cind vintul aduce dinspre Laos valuri 
de aer fierbinte, americanii aruncau asupra satelor bombe 
cu fosfor. Asupra provinciei Quang Binh au fost aruncate 
aproximativ 2,5 milioane bombe, fără a mai socoti rache
tele și proiectilele.

Pentru ce a fost nevoie de aceste alocuri crincene
■ • satelor și așezărilor pașnice din Vietnam ? Calculul 

era simplu, el urmărea să inspâiminte poporul, să-l 
silească sfi capituleze. Dar aceste calcule au suferit un 
eșec total.

vă formați o imagine despre tehnica 
veniți la Quang Binh, provincia cea 

Vietnam. Aici a fost organizată o expo* REPORTAJ
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Am văzut, in ultimii ani, 
multe expansive, chiar foarte 
comunicative manifestații Ju
venile organizate de și... pen
tru pionieri. Nu le-am cău
tat. In cele mai diverse a- 
nolimpuri și ipostaze, m-am 
simții aproape de mîndrii 
purtători ai cravatelor purpu
rii. I-am simțit lingă mine în
totdeauna pe cei care se bu
cură, azi, de a se afla la 
vîrsta cînd — dacă vor ști 
să persevereze — posibilita
tea eșecului in idealuri le 
este exclusă. O înrudire, să 
nu-i zic secretă, mă leagă par
că âe ei. Și poate de aceea, 
aș vrea, ca atunci cind îl văd, 
să-mi umple cu dărnicie inima 
cu seva aromată, tămăduitoa
re a bucuriei, voioșiei lor ne
stăvilite, a exuberanței lor 
spontane, în ‘neputință de a fi 
disimulată, cu năzuința lor 
de a cunoaște, în spațiu și 
timp prezentul, și trecutul, și 
viitorul. Pentru că-i înțeleg. 
Cind îi văd slrădulndu-se să 

„descifreze" tainele panoramei 
prezentului nostru socialist, 
cînd li observ că simt și ei 
intens ritmul vremurilor cu
prinse de frenezia muncii de 
azi și sorb mireasma acestor 
ani, crescînd așa cum și-o 
doresc părinții lor — nu pot 
să nu-l admir. Și să-i urmă
resc cu privirea. Sau... cu pa
sul.

Duminică dimineața, am fost 
din nou, alături de ei. Pe fi
rul cald al istoriei, l-am în
soțit, în expediția ingenios 
inițială de Consiliul munici- 
pal al Organizației pionieri-

lor, pe firul roșu al eroicelor 
lupte minerești din Lupcnii a- 
nului '29. $1 cei aproape 800 
de pionieri din Petroșani, Pe- 
trlla și Vulcan, pornifi dis- 
de-dimineață, în sunet de tobe 
și trompete, într-o expediție 
de cercetare, de cunoaștere, 
de aprofundare, au cercetat, 
au cunoscut, au aprofundat. 
Au aflat, în primitoarea sală 
de apel a minei Lupeni, de la 
fostul grevist Cristea Aron, 
mărturii grăitoare despre acei 
ani de tristă amintire, cind ce
lor care cereau pline li se 
ofereau gloanțe. „Să nu uitați 
niciodată — li s-a spus — că 
pentru viața voastră fericită 
de azi mult singe s-a vărsat, 
și multe lacrimi". Și-au mai 
ascultat pionierii, în curtea u- 
zinel sau în fața plăcii co
memorative pe carc-au ono
rat-o cu nenumărate buchete 
de flori, de la alți foști gre
viști, de la acum pensionarii 
Alexandru Pavel și Vasile 
Feher, detalii, plastice amă
nunte privitoare la ceea ce 
doreau să pătrundă, să înțe
leagă și să... nu uite.

Da, e adevărat, toate aces
tea se puteau. spune sec, in 
citeva cuvinte, apreciind elo
gios o totală reușită. Și re
zonanța ? Ar fi lipsit... Nu 
din lumea candidă a. pionie
rilor participant!. Ei au înțe
les ce trebuia. Dar cei care 
ar trebui să fie un lot cu co
piii, cu pionierii, educatorii, 
comandanții lor ? Vremea ini
țiativelor valoroase e azi!

V. TEODORESCU
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Dacă in sfîrșit, doriți să vă formați o imagine despre 
proporțiile insucceselor americane veniți tot in provincia 
Quang Binh.

Șoseaua nr. 1 este singura arteră de transport a pro 
vinciei. De ambele părți, ea este mărginită de zeci de mii 
de gropi făcute de bombe. In jurul fiecărui pod. pe o rază 
de 200-300 metri, sute ele asemenea gropi, iar mai departe 
resturile avioanelor doborite. Am calculat că un metru 
pătrat de pod distrus ii costă pe americani un milion (le 
dolari. Și rezultatele ? Circulația pe drumurile provinciei 
nu a fost niciodată atit (le intensă ca astăzi și .............
americane competente in asemenea 
cut acest fapt.

In patru ani.in 
572 de avioane. La 
maj diferite colțuri 
spre cer. Toți acei care pot purta o armă iși apără melea
gurile natale. Tinerele care roșesc cind discută cu un 
necunoscut, trag cu curaj sub pioaia (le bombe (lin auto
mate și mitraliere de calibru mare împotriva avioanelor 
dușmane.

Eroism ! Am înțeles izvoarele acestui cuvin! cînd, la 
Nian Chat, am discutat cu tinăra Fam Thi Hay. Nian Chat 
este o mică cooperativă de pescari stabilită pe țărm intre 
dunele de nisip. In zece ani, aici s-au înălțat peste 500 de 
case de cărămidă, o școală, un punct sanitar, un muzeu. 
Avioanele „Phantom" au bombardat de 12 ori această așe
zare și în cele din urmă au ras-o de pe fața pămîntului,

oficialitățile
probleme au recunos-

provincia Quang 
orice oră din zi 
ale provinciei, mii de

Binh au fost doborite 
și din noapte, în cele 

ochi sînt ațintiți

au scufundat sute dc jonci pescărești. Fam Thi Hay împli
nise 15 ani cînd a început agresiunea americană. La 16 
ani, ca a intrat în rîndurile detașamentelor populare. In 
timpul unui atac aerian a fost ucis fratele ei. și Pani a Jurat 
să-l răzbune. împreună cu prietenele ei s-a înscris la cursu
rile de initraliori. Curînd ea a ochit și doborit două avioane 
„Phantom".

Tinerelor din așezarea pescărească Ngu Thieu, coman
damentul militar le-a încredințat armament de artilerie. De 
citeva ori, bateria lor a intrat in luptă cu navele ameri
cane și acestea au fost nevoite să părăsească apele de 
coastă. Patru din ele au fost avariate.

Aviația S.U.A. a suferit pagube serioase. La sfirșitul 
anului trecut, Statele Unite au trebuit fără condiții preala
bile să înceteze atacurile aeriene. Ele s-au dovedit nu numai 
costisitoare, dar in cele (lin urmă și ineficiente.

Și viața provinciei iși urinează cursul. Desigur, au tre
buit eforturi și mijloace uriașe pentru a reorganiza mereu 
producția, pentru a asigura populației condiții normale de 
viață. Organizarea bună a muncii în cooperative, folosirea 
rațională a tehnicii și entuziasmul oamenilor au permis să 
se lichideze greutățile intr-un termen minim. Pentru a 
completa lipsa de orez acolo unde sistemul de irigare a 
avut de suferit, țăranii au început să cultive batatc și 
manioc, plante care nu cer multă umiditate. In cooperative 
sosesc cu regularitate noi mașini agricole, ogoarele de orez 
sint reanienajate, se introduc noi specii. înainte, locuitorii 
provinciei primeau țesături, vase și obiecte de uz casnic

(lin alte districte ale țării. Cind in timpul atacurilor aeri
ene transporturile au devenit dificile, la Quang Binh au 
fost create ateliere și mici întreprinderi. In patru ani. nu
mărul muncitorilor a crescut de peste șase ori.

Dacă veți merge in adăpostul oricărei familii vietna
meze, veți vedea cit de mult s-a făcut pentru ca și sub 
pămint viața să rămină frumoasă. In fiecare adăpost există 
un colțișor destinat copiilor. Școlile au fost distruse, dar 
învățămîntul a continuat și in timpul bombardamentelor, 
învățătorul Truong din salul Trung Tracii mi-a povestit : 
„învățătorii au depus toate eforturile pentru ca copiii să 
poată învăța normal. In fiecare sat au amenajat cite o 
sală de clasă cu un acoperiș special împotriva schijelor si 
cu un adăpost".

Iată citeva cifre: numărul elevilor din Quang Binh a 
crescut (le la 60 000 in 1964 la 81 000 in 1968. Chiar și in 
momentele cele mai grele, țăranii nu au renunțat la \iața 
artistică. In prezent, în provincie există 16 caravane cine
matografice, patru trupe artistice, cinci biblioteci.

...Am avut prilejul să vizitez sudul R.D. Vietnam in 
zilele primelor bombardamente aeriene. Recent, am x izitat 
din nou aceste locuri. Și chiar eu, vietnamez, am fost 
uimit: ca și acum patru ani țăranii p‘ ’ •• • oprei 
dealuri și pe marginea drumurilor. Se părea că nu 
întrerupt această ocupație pașnică începută înainte ca 
păminturile lor natale să înceapă să explodeze bombele.

Munceau cu rîvnă și liniștiți, pli’ii ’ ici-edere in 
viitorul lor.

pe 
au 
pe

Nguyen Chak Vien, 
ziarist vietnamez
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Copiii desenează (si pe asfalt !)
VW E. FttlTSCH

I jPRUFIi | De 20 de ani, 
mereu Ia datorie

I

I
i

După terminarea stagiului militar, lui ION TUDOROIU. 
din Slânic-Praliova i s-a propus să intre în cadrele miliției. 
Flâcâul n-a stat mult pe ginduri și, in iulie 1949. umil 
din Cei S copii ai lui Constantin Tudoroiu îmbracă unifor
ma < u epoleți, care-i da autoritate dar implica și destulă 
răspundere. Ion știa bine acest lucru. Știa <ă din acea zi 
pe umerii lui apasă misiuni dintre cele mai felurite de 
apărător al legalității populare, al intereselor oamenilor 
și al ordinei publice, știa că arc dc îndeplinit obligații 
profesionale deosebit de importante. Și Ic-a îndeplinit pe 
toate cu pasiune și abnegație.

in mijlocul minerilor din Aninoasa. unde locuiește și 
unde este Șef al postului de miliție, plutonierul major Ion 
Tudoroiu se simte ca in familie, ca intr-o mare familie 
unde oamenii îl înconjoară cu stimă, ii cer cu încredere 
sfatul și cărora ol 10 rezolvă cu promptitudine doleanțele.

Dc 20 dc ani. subofițerul Ion Tudoroiu sta mereu treaz 
la datorie; de 20 ani miliția noastră are in Ion Tudoroiu 
un pilon puternic ancorat în 
cialismului.

In 20 de ani de veghe în 
(tot atîtia ani cîți împlinește
populară) subofițerul Ion Tudoroiu a cunotstul satisfacția 
unor frumoase împliniri po linie profesională și personală, 
în viața de familie, astăzi numărîndu-se printre veteranii 
miliției municipiului Petroșani.

opera de construire a so-

slujba oamenilor și a țării 
în curind miliția noastră

D. ION

I
I

I

Atunci cînd ușurința 
ia locul exigenfei

Ținindu se re?uv»n dc nun ă 
rul foarte ridicat dc salai iați 
care beneficiază dc alocația de 
stat pentru copii cit și dc con
dițiile do mwdaro n ntcsleia, 
țTc-ntru cKinumisiroa timpului 
siilarinților și pentru rodi)* crea 
form.ilitățilcr, sa stabilit va 
prihripal document po bura 
căruia să se acorde alocația, 
declarația scrisă a salariatului 
beneficiar din care să rezulte 
în întreginie condițiile dv n- 
«■orelare (calitatea do angajat, 
dată angajării, data nnșicrii co
piilor. precum și Veniturile in 
]x>zabilv realizare de salari il sau 
dv membrii îamilioi cu «arc 
locuiește în aceeași gospodă
rie). fără a mai fi necesare al
te acte doveditoare. Sarcina 
întreprinderii do care aparține 
salariatul oste do a verifica 
sinceritatea declarațiilor și dc 
u stabili și aproba cuantumul 
alocației do stat pentru copii. 
)>oci. se pune un accent dro 
sobit uO cele declarate do sa- 
lariații beneficiari, po sinceri- 
tab" acestora. In general, a- 
coste declarații depuse la uni
tăți. sub semnătura benefici. - 
rilor. cuprind date reale.

S-au găsit însă și unii sala 
riați. puțini la număr, caro au 
profitat do încrederea od li s-a 
acordat și au depus, declarații 
nosincero. lipsite de suportul 
real. Tn ultima perioadă, la 
unitățile din Valea Jiului apar- 
ținînd Centralei cărbunelui Pe
troșani s-au constatat pagube 
însemnate provenind din acor
darea alocației do stat poftim

■ vpiii unor s.dmlațt * arc nu 
m' încadrează In pretcderilc 
Ivgnlr. majoritatea sumelor «st* 
(• 1 plătite, fiind cauzate dc d> 
vl.irațiile nc.sincrre ale bpii'fi
< *r)1< \stf.l s.darinti 
Nicola»' Tvlcancft, loan Mirci 
lui Dumitru de la mina Lo 
n- >. Gheorghe Vlaho, Aurel 
Filip do la Preparația Lupeni. 
Alexandru Ciurca, do la Fa- 
brim do oxigen Livezeni, tu
rei DnJ »lo la Uzina dv utilaj 
minier 1'* u mani. Ion Dibuit lui 
Petre. Nlcolno Hurlcc. Petru 
Hrinzău, Ștefan Gălftțan, Miron 
Rfidoi, Alexandru Daniel și al 
ții de la E.M. Aninoasa. Cons
tantin Nădrag de la secția 
transport și reparații auto au 
..uitat** să declare venitul im
pozabil realizat din surse agri 
cole, sau alic venituri ce ii 
decădoau din dreptul de a pri
mi alocația do sînt pentru copii, 
îneasînd nelcgal cîte 3—5 mii 
Ici fiecare. Tot astfel, salaria
tul Ton Maior do la Preparația 
Tniponi. dintr-o asemenea „scă
pare** în declarația sa. a în 
oa«m fără să i se cuvină peste 
?fl eno lei. Semnificativă oslo 
lipsa do 'sin<'''ritalo si în cazul 
salariatului Ion Grindă D. do 
la F.M. Tzinca care. în argu
mentarea declarației sale. în 
caro a scris că nu are nici un 
fol do venit impozabil, a pro 
zentat o adeverință do la or 
ganele financiaro po numele 
unui alt cetățean. îneasînd ast
fel. fără -drept, 4 4()0 lei.

Frecvente au fost și cazurile 
de omisiuni în declarații; ros-

pr» tiv mulți snlariațl au omis 
să declare anumite schimbări 
intervenit»' in drepturile de 
alocați»' și anume : majorarea 
venitului impozabil, depășirea 
\ irstej limită do acordare, 
decesul copilului ele. Astfel, 
salariați ca Ludovic Gaboș de 
la F M. lenea si Marin Mihă- 
ilcscu do la E.M. I ricani aU 
continuat să încasez»' lunar a- 
locația de stat pentru copii, 
dosi dreptul lor se stinsese cu 
cinei. rcS|o«tiv 13 luni in ur
mă.

încrederea m-ordală salnria 
țilnr să nu slftlxniscă grija or
ganelor do resort din unități, 
care trebuie să verifice, acolo 
undo este cazul, sinceritatea 
declarațiilor depuse de bene
ficiari. vxislind suficiente po
sibilități do a efectua aseme
nea verificări.

Cit privește po cei citați mai 
sus, și alții în aceeași situație 
cu ei. au adus pagube avutu
lui obștesc și n-au înțeles să 
răspundă încrederii ce li s-a 
acordat. Po baza unor declara
ții nosincero oi au profilat de 
sumo ce nu li se cuveneau de 
drept. Din asemenea exemple 
am dori să tragă învățămintele 
necesare atît coi în cauză cit 
și salariafli de la unitățile un
do aceștia lucrează caro, la a- 
cordarea alocațiilor. în locul exi
genței ce trebuia să o dove
dească. au manifestat prea mul
tă încredere, prea multă ușu
rință.

Ion POP
șef serviciu C.F.T. din 

Centrala cărbunelui Petroșani

Noi construcții în Vulcan

ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
DINAMIZATORII COLECTIVULUI

fUrmere din pag. 1)

eficienței activității <?conomice 
curente și de perspectivă.

In îndeplinirea sarcinilor de 
pian și a angajamentelor, un 
rol important revine acțiunii 
de organizare superioară a 
producției și a muncii. In a- 
rest sens, comitetul de partid 
a analizat problemele cele mai 
Ardente ale exploatării, acti
vitatea colectivelor de organi
zare științifică a producției și 
a scos în evidență unele ca
rențe care mai persistă în în
făptuirea programului stabilit 
Astfel, datorită lipsurilor în 
aprovizionarea brigăzilor cu 
materiale, nu a fost posibilă 
respretarea întocmai a grafi
celor ciclice prevăzute la lu
crările unde se sconta pe a- 
Viinsâri rapide. De asemenea, 
în vederea întăririi asistenței 
tehnice la locurile dc munca, 
comitetul de partid a indicat 
.omit» tul.ii dc direcție să ia 
măsuri în vederea creșterii ro
lului maistrului in producție. 
Ca unr»arc. «comitetul de direc
ție a întărit controlul asupra 
activității maiștrilor prin re
partizarea pe schimburi a per
sonalului tehnic — ingineresc 
în scopul întăririi asistenței 
tehnice și a răspunderii lor 
personale. In zilele în care 
realizarea producției părea in
certă. s-au luat măsuri dc îm
părțire a personalului tehnic 
pe un anumit număr de abata
je, cu responsabilități precise 
pentru fiecare schimb, spre a 
asigura plasarea optimă a 
abatajelor.

La indicația comitetului de 
partid, in adunările generale 
ale organizațiilor de bază se 
dezbat în mod frecvent teme 
privind întărirea disciplinei în 
muncă și a răspunderii profe
sionale a angajaților. S-a scos 
in evidență în mod pregnant 
faptul că numărul absențe’or 
nemotivate si al învoirilor &

actelor de indisciplină. Am 
constatat și alt neajuns: pen
tru combaterea indisciplinei, 
s-a mers mai mult pe sanc
țiuni, siluind mina Dilja prin
tre unitățile cu cel mai mare 
număr de sancționați. De a- 
ceca. am cerut comitetului de 
direcție să procedeze cu mai 
mult discernămînt în aplica
rea sancțiunilor, să însoțească 
măsurile administrative cu o 
susținută muncă educativă pen
tru întărirea disciplinei. Co
mitetul de partid a întreprins 
concomitent măsuri complexe 
pentru întărirea muncii poli
tico-educative, iar pentru crea
rea unei puternice opinii de 
masă împotriva manifestărilor 
de indisciplină. în adunările de 
partid. în grupele sindicale 
s-au organizat * dezbateri largi 
pe tema disciplinei în produc
ție. iar comuniștilor li s-a ce
rut să fie exemplu dc intran
sigență, dc perseverență și 
astfel să mobilizeze masa largă 
a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor la obținerea unor 
rezultate cît mai bune în rea

lizarea angajamentelor. Dar, pe 
lîngă munca politică pentru a 
crea o puternică emulație, co
mitetul nostru a dovedit grijă 
permanentă pentru asigurarea 
condițiilor tehnico-matcrialc 
pentru desfășurarea întrecerii. 
Asigurarea unei aprovizionări 
tchnico-materiale corespunză
toare este una din condițiile 
indispensabile realizării unei 
producții ritmice, de calitate, 
folosirii raționale a utilajelor 
și forței dc muncă.

în cadrul preocupărilor pen
tru buna desfășurare a între
cerii un loc important îl ocu
pă urmărirea și popularizarea 
rezultatelor obținute.

Succesele noastre de pînă a- 
cuni denotă ea sîntem pe un 
drum bun. Perscvcrînd pe a- 
ccastă linie, sîntem convinși 
că vom obține un loc de cinste 
în întrecere, contribuind la 
realizarea exemplară a planu
lui do stat pe acest an și în- 
tîmpinjnd cu noi succese cea 
de-a 25-a aniversare a elibe
rării patriei și cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

ORIENTAREA ȘCOLARA
învață, specifice localității sau 
județului respectiv, ceea ce do
vedește că poate fi determinat 
interesul pentru una dintre 
aceste profesiuni.

Cert este și faptul că elevii 
mici sînt influențați de elevii 
mai mari spre categoria școli
lor profesionale din apropie
re sau din județ, prin marea 
lor popularitate.

Dc mare importanță este 
pentru educator cunoașterea 
rolului pe care îl au interesele 
în viața copilului, legătura in
teresului cu înclinațiile și ap
titudinile, specificul interese
lor pe vîrste, varietatea și sta
bilitatea lor. De asemenea, nu 
trebuie să se considere o le
gătură obligatorie și defini
tivă între interesul puternic 
pentru un anumit obiect dc 
învățămînt și viitoarea profe
siune, ea fiind o legătură ma
leabilă, dezvoltîndu-se sau de- 
naturîndu-se în timp în favoa
rea alteia.

Iată dc ce consolidarea pre
ferințelor pentru o anumită 
profesie în cadrul complex al

educației impune educatorului 
sarcini deosebite, manifestate 
practic prin mijloace și pro
cedee speciale ale educației.

In mod deosebit în activi
tatea de orientare profesio
nală a elevilor din clasele 
V—VIII, trebuie pus accentul 
pe diversitatea și profilul me
seriilor, pe conținutul lor și 
unele cerințe ce le solicită a- 
cestca iar pentru orientarea 
elevilor din licee și din cele
lalte școli este necesar să so 
urmărească îndeosebi o pre
zentare științifică a clemen
telor caracteristice diferitelor 
profesiuni, în cadrul unor ore 
speciale sau al altor activități.

Orientarea profesională își 
are locul nu numai în cadrul 
orelor de diriginție ci și în ca
drul orelor de predare a dife
ritelor discipline școlare și mai 
ales în cadrul cercurilor teh
nice și pe materii. Se impune 
formarea unui front comun al 
colectivului de cadre didactico 
pentru rezolvarea acestei la
turi importante a instrucției 
și educației școlare.

PINA LA 1 F’isSTE
A

• Daminn Florian, Vulcan: în scrisoarea dv. intitu
lată „Un nou edificiu la E.M. Vulcan" relatați lucruri fiu 
moașe despre înnoirile re au avut loc, în ultimul timp, la 
mina Vulcan prin inlrarea in folosință a complexului so- 
ctnl-adminisli atlv dc aici. Păcat însă că <wa ce ne scrieți 
nu mai este o noutate ; clădirea respectivă și anexele ci 
eu intrat dc mult timp în funcțlurm. Deci, o informație* cu 
dale atît do tardive, nu era posibil dc publicat. Datele din 
scrisoare ne au fost dc folos doar la redactarea explicației 
la fotografia complexului social-administrativ trimisă de 
iov. H.-.sca Viorel o dală cu scrisoarea dv. și care are șanse 
să npnrft in ziar. Vă recomandăm ca în viitoarele cores
pondențe ce le veți trimite ziarului să ne furnizați date și 
fapte cît mai recente, dacă se poate la zi. care numai asl 
fel re pretează publicării Intr-un ziar cotidian. Așteptăm 
de la dv. iile vești despre acțiunile gospodărești importante 
dc la mina Vulcan, despre realizările și frămintările aces
tui colectiv in direcția îndeplinirii sarcinilor do plan și a 
angajamentelor dc întrecere. Dar, vă reamintim încă o da
tă : vești care să conțină fapte majore, cit mai recente și

POSTA REDACȚIEI

nați oiteva nereguli

aduse de dumneavoastră la cunoștința redacției cu maxi 
mă operativitate. Dc asemenea, trimiteți fotografii.

• Victor Oprita, Pctrila: Ați așteptat, probabil, apa
riția in ziar a scrisorii dv. sosită la redacție la 21 aprilie. 
Datele informației pe care o consemnați in scrisoare insă 
nu întrunesc condițiile publicării Scrisoarea c confuză, 
abundă în generalități, în afirmații gratuite, ncsusținutc 
cu exemple concrete. Dorim să vă fie clar : o informație in 
ziar trebuie să aibă șl ea un conținut, să transmită citito 
rului o idee, un mesaj. încercați sfi dați miez concret, in 
tcresiint, corespondențelor viitoare pentru presă și o să vă 
convingeți < ă reușita publicării lor în ziar c asigurată.

£ E. Muntcanu, Petroșani. în scrisoarea dv. consein 
întîlnite în incinta minei Dîlja. Ne

ară tați că la orizonul 440 al exploatării s-a construit o li 
nie forată subterană „excepțional de bună", dar că... ma 
razele dc pe acest circuit sini... „excepțional de role" ceea 
cc cauzează deraierea locomotivelor Diesel dc mină. Din 
constatările făcute și din relațiile primite de la factorii în 
drept reiese că deraierea locomotivelor este provocată mai 
mult de nerespectarca regulilor dc siguranță dc către me
canicii respectivi și mai puțin de starea tehnică a macaze- 
lor. Cit privește cele două locomotive cu acumulatori 
LAM-4 de la suprafață, indicate de dv. în scrisoare că ar 
fi casate și nu sînt date la T.C.M. ca fier vechi, prezența 
lor nu a putut fi depistată...

Referitor la ultima chestiune legată dc lemnele dc foc 
de la Școala comercială șl magazinul alimentar din apro
pierea haltei C.F.R. Lunca Jiului, vă rugăm să treceți in
tr-o zi pe la redacție pentru lămuriri suplimentare.

9 Autorului anonim al unei sesizări din Lonca. Intr-o 
zi de teren, efectuată la Lonea, un redactor a descins la 
locul indicat (fosta școală de calificare din colonia Ghcor- 
ghiu-Dej). Din tot ceea ce era... înșiruit în scrisoarea tri
misă redacției, nu s-au găsit decit niște rămășițe dc utilaje, 
fără valoare, nici urmă de crațer, motor pentru crațer, în
trerupător, vagonete in... stare dc funcționare !...

Ne bucură și considerăm binevenită orice sesizare, in 
să faptele consemnate trebuie să fie reale, nu așa cum s-a 
întîmplat cazul prezentat. Ar trebui știut că redactorul care 
primește misiunea de a constata deficiențele sesizate, chel
tuiește un timp prețios, irecuperabil, care ar putea fi folo
sit cu eficiență în altă direcție. Și încă ceva : am dori ca 
sesizările să poarte o semnătură... descifrabilă.
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NOTE

MARȚI 20 MAI

17.30 Telex Tv.
17,35 Pentru copii .Aventuri

le Iul Joc”.
17,40 Limba engleză. Lecția 

58.
18,05 Pentru școlari. Vă pla

ce ninzica ? Participă 
orchestra de studenji 
.Academica" a Conser
vatorului „Ciprian Po* 
rumbescu". Dirijor șl 
comentator Alex. Șum- 
ski.

J8.-15 ’țarina de la Abrud. 
19,00 Telejurnalul dc seară.

Buletin meteorologic.
19.30 Din lumea științei.
20.00 Seară de t»*a(ru. .Oa

meni și .șoareci" do J. 
Steinbeck.

21.30 Prim plan : Tudor Mu- 
șatescu.

21,50 Mic concert.
22,25 Itinerar (european. Cu 

Michel Butor pe urme
le lui Victor Hugo.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

radio
MIERCURI 21 MAI

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Program muzi- .d 
dc dimineață; 6,05—9.30 Mu
zică și actualități: 10.10 Curs 
dc limba germană; 10,45 Din 
muzica popoarelor; 11,05 Ora 
specialistului: 11,25 Recitalul 
tenorului Constantin Dumi
trescu; 12,00 Melodii de Au
rel Manolache; 12,15 Cronica 
muzicală; 12.30 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat: 13,00 R:i lio- 
jurnal: 13,22 Soliști și *,r- 
chcstre de muzică ușoară: 
14.00 Jocuri executate la 
fluier de Dumitru Ciobanu: 
14.38 Cintcc și joc: 15,35 
Compozitorul săptăminii. 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
16,00 Radiojurnal; 16.15 Ciu
tă Vico Toriani: 17.00 Ante
na tinerelului; 17,25 r'in'a 
orchestra de muzică Dop ’l iră 
a ansamblului „Ciocirlia": 
18,03 Muzică: 18.30 Varietăți 
muzicale: 19.00 Gazet radio; 
19,25 Săptămîna unui melo
man: 20,05 Tableta de seară 
de Edmond Nicolau; 20.10 Tn- 
U'rpreți celebri : pianistul Va
lentin Gheorghiu: 20.35 Pen
tru magnetofonul dumnea
voastră: 21.00 Melodii lăută
rești interpretate d»' Toana 
Radu și Constantin Eftipui»; 
21.20 Ciută Gigi Marga: 21 35 
Sport; 21,45 Pagini alcso din 
muzica ușoară: 22.00 R.*'iio- 
jurnal. Buletin meteorologic: 
23.00 Jazzul — o artă a seco
lului. Emisiune de George 
Sbârcca; 23.37 Ești dragostea 
mea — muzică ușoară: 0.03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

NOTE
Strada cu două fațete

Răspunzînd chemării adresa
tă tuturor cetățenilor de către 
Consiliul popular al munici
piului Petroșani de a participa 
la înfrumusețarea și gospodă
rirea localităților, majoritatea 
locuitorilor din strada Ștefan 
col Maro au ieșit la muncă. 
Porțiunea străzii dintre casele 
cu numerele 10—16 și 15—21 a 
fost frumos curățită avînd un 
aspect plăcut și primitor. Me
rite au în acest sens Gheorghe 
Codrca, Iosif Vcconi. Ștefan 
T-Icbedean. Gheorghe Grccu și 
alți locatari. Pe unii insă nu-i 
interesează ce se întîmplă in 
afara porții lor. Așa este cazul 
locatarilor caselor dintre nu

merele 5—13 dar mai ales la 
intersecția dintre străzile Ștc 
fan col Mare și Gheorghe I„a- 
zăr. Aici, un cetățean între
prinzător a îngrădit terenul vi
ran eu crengi și l-a transfor
mat în proprietate personală. 
Lîngă gard se află bălării și 
mormane dc gunoi. E un fel 
de „parc" al orătăniilor, por
cilor .și ciinilor. Credem că 
este cazul ca acei cetățeni caro 
n-au înțeles să răspundă chc 
mării să fie invitați in mod 
special să facă rînduială in fa
ța casei lor. Strada să aibă o 
singură fațetă — aceea a fru
mosului.

începute dar... neterminate
Lucrările de reparații de pe 

strada Tâii din Lonea au în
ceput în luna ianuarie a.c. Și 
nu orice fol dc reparații ci din 
acelea de maro anvergură.

— O să vă punem geamuri 
mari și luminoase, schimbăm

întreaga țiglă de po acoperiș 
o să...

La auzul acestor promisiuni 
oamenii au acceptat să le spar
gă. în plină iarnă, pereții ca
selor. Ce-i al lor e al lor! 
S-au apucat meșterii dc la 
T.G.L. vîrtos de lucru. Au pus 
geamuri, au schimbat țigla, au 
reparat pînă și coșurile d»' 
fum. Tablă în jurul coșurilor 
n-au pus. așa că la Ton Oltca- 
nu și la alți locatari plouă în 
casă. Nici dc zugrăvit n-au 
zugrăvit, fiindcă n-au timp. De 
tencuit în jurul geamurilor nou 
puse nici vorbă. S-a dus apoi 
tovarășul Olteanu la sectorul 
T.G.L. Pctrila să se intereseze 
cînd se vor termina ' lucrările 
începute. A bătut acest drum 
în februarie, in martie. în a- 
prilie. Mereu era... lămurit cum 
că acum T.G.L. are lucrări mai 
urgente. Omul a înțeles și a 
așteptat. Sătul de așteptare. In 
ziua de 13 mai s-a dus din 
nou la sectorul T.G.L. Pctrila.

Răspunsul tovarășului Chio- 
reanu. șeful sectorului, a fost

6,10 Melodii distractive: 6,45 
Cîntece și jocuri: 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei. Bule
tin meteo-rutier: 7,10 In su
net de fanfară: 7,45 Muzică 
populară din Oltenia; 8,25 
Muzică simfonică de compo
zitori români: 9.10 Curs dc 
limba germană: 9.30 Ci'toce 
de loan Chirescu; 9.45 Frag
mente din opera „Luiza Mil
ler" de Verdi: 10.30 Antena 
tineretului: 11.15 Muzică
populară: 11,30 Antologic con
temporană. Tudor Arghozi. 
-Cîntare omului": 12,14 Cin- 
tccelc orașelor — muzică u- 
.șoară: 12.45 Contort de prînz;
14.30 Muzică ușoară do Mar
cel Tonescu și Ton Slavă’/: 
15.00 Moment știintifi:-: 15.05 
Luminile rampei: 15.30 .Mu
zică ușoară: 16.00 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier;
17.10 Muzeul instrumentelor 
•vechi : flautul drept și cel 
traversier. Emisiune »!■' O’ga 
Grigorescu: 18.00 O melodic 
pe adresa «i'inineavoastră:
18.30 Curs de limba gen >a- 
nă: 18.50 Jocuri populare: 
19.50 Noapte bună. renii:
19.55 Răspunsuri muzicale iu
bitorilor d'> folclor: 20.15 Nou
tățile discului : Cliff Richard:
21.10 Teatru radiofonic. „An- 
tigona". Traducere și adapta
re radiofonică »1e Vasile 
Cambiți și Anton Antonescu;
22.55 Cîntă Roxana Matei; 
23.05 File din istoria cvarte
tului modern : Ernest Bloch; 
23,45 Muzică ușoară; 0,02— 
1.00 Compozitori contempo
rani.

filme
MIERCURI 21 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Un om pentru eterni
tate; Republica : Expresul 
colonelului Von Ryan; PE
TR ILA : Tandrețe; LONEA 
— Minerul : O fată ciudată; 
VULCAN : Totul pentru ris; 
LUPENI — Cultural : Rolls 
Roycc-ul galben: Muncito
resc : Fiul companiei de par
tizani: PAROȘENI : Decora
ții pentru copiii minune: U- 
RICANI : Praștia de aur.
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Rezultate tehnice
Primăvara mull așicplală o 

intrai brusc In vară. In ter
mometre mercurul urcă ver
tiginos. Temperatura-i ridicată. 
La temperaturi ridicate s-a 
consumat și clapa de dumini
că a campionatului di\ iziei .4 
de fotbal. A 25-a clapă. S-a 
disputat pe o temperatură ri
dicam. la temperaturi ridicole. 
•Iar O fost liniștită. Gazdele 
n-au lăsat nici o speranță 
oaspeților. Si asta nu-l surpri
ză. 8 meciuri. 8 de 1. E bine 
și așa. dar parcă nu-i intere
sant. Nu-i interesant fdrâ sur
prize. Lipsa surprizelor redu
ce cola comentariilor.

Duminică au surprins doar 
scorurile severe. 5—I, cu care 
ou pierdu! studenții ieșeni, in 
lața Rapidului, In Capitală, și 
ploieștenil In frumosul oraș 
de pe Someș, știu ci studen
ții clujeni cc șliu. După cum 
și rapidiștii știu ceva. Ei șliu 
cd ar trebui ca tcxtilișlilor a- 
rddani sd le încurce cineva 
ițele, pentru a urca ei în vîr- 
iul piramidei. Numai că u- 
tiștii și-au comandat tricouri

<7c campioni și duminică le-au 
dat 3 goluri elevilor lui Drâ- 
gușin. Nici nu se poale vorbi 
de surpriză.

Nu-l surpriză nici laplul că 
internaționalii lui Baril Ma
rian s-au întors in șoseaua 
Sfclan cel Marc învinși dc 
compromisul lancu. Nu de
geaba și-a oglindit Tulan la
ta în apele lacului Leman.

la Pitești, Tcașcă a făcut 
21 dc puncte, la numai unul 
diferență dc partenera elevi
lor lui de duminică, Crișul, 
șt dc Progresul, in timp cc 
arădenii curg repede spre pe
riferia clasamentului.

Fnvinglnd pe olteni, băcăua
nii i-au egalai la puncte pe 
colegii lor bucureșteni și au 
glnduri mari dacă duminică 
Vagonul nu le va rezista la 
Arad

Dc lapt. Vagonul s-a resem
nat de-a binclca după acel 
?—0 administrat de Steaua ca
re-a... răsărit pc locul 6.

Deconectați, jiuliștii au con
dus mai mult de jumătate 
din meci prin golul lui Li-

bardi. După egalarea Iul Don- 
doș credeam că pronosticul 
meu se va adeveri, dar Ciu- 
lac și-a înv ins losla-i echipă 
si Jiul s-a întors domolit de 
la Tg. Mureș. Tocmai cind 
marcase șl Libardi un gol. 
Nu-i drept... Dar nici surpriză.

Si iacă așa a fost clapa dc 
duminică. Fără surprize. In 
schimb cu miille goluri: 28. 
dintre care 12 s-au Înscris 
numai în două meciuri: Rapid 
— Politehnica și ,.U" Cluj 
Petrolul. Întâlnirile au lost, in 
general, frumoase, lără faul
turi, țâră eliminări, lără ploaie 
de lovituri de la 11 metri. Din 
cele două acordate, Oprea 
f„U“ Cluj) a ratat, iar Voi- 
nea (Steaua) a înscris. Aici 
poate ar li ceva elemente de 
surpriză. Dar nu-i precis.

Duminică, fotbalul nostru de 
A a lost, orice am spune, lă
ră surprize. E bine I A lost su
ficientă cea de miercuri seara 
de Io I ausanne.

Dumitru GHEONEA 7
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0-0,
la Lupeni!

Duminică, pe stadionul din 
Lupeni, începutul furtunos al 
partidei Minerul — Furnirul 
Beta, ne-a mărit convingerea 
că vom asista la o partidă dis
putată. în care gazdele se voi 
..răzbuna** (prin înscrierea a 
cit mai multor goluri, bineînțe
les) pe cei care — după con
sumarea atîtor etape din actu
alul compionat — au dovedit 
că nu cunosc regulamentul, fa- 
vorizînd contestarea rezultatu
lui meciului cu Minerul Anina.

In min. 2, cind Lucuța a 
deschis scorul dintr-o exce
lentă pasă cu capul a lui 
Șafar, spectatorii nu se aștep
tau că peste citeva minute ape
titul de gol al gazdelor se va 
dovedi atit de pronunțat, poa
te mai puțin decît că., băie- 
rilc cerului se vor desface 
dintr-o dată, dezlănțuind o 
ploaie măruntă, caldă, de vară!

Și-au urmat, în continuare, 
atacuri peste atacuri la poarta 
atit de nesigurului ultim apă
rător oaspete. După ce Cotroa- 
ză, Șafar și Foca supun butu
rile adverse unui adevărat tir, 
in min. 16, la un corner ma
gistral executat de Lucuța. 
Șafar majorează scorul : 2—0. 
După stabilirea acestei (totuși 
minime) diferențe. minerii 
opresc, parcă deodată motoare
le ; Uilecan irosește citeva fine 
deschideri pe extremă, ii imi
ta și Lucuța. la mijlocul tere
nului, în porțiunea de conce
pere a atacurilor se pas», ază 
prea mult lateral, se pierde cu 
ușurință mingea, jocul capătă 
o alură lentă. Și totuși, în plină 
acalmie. Uilecan, de la «. lo
cul terenului, trimite precis o 
minge in fața porții oasp< ’i or. 
Șafar. .in-.urubat' in mijlocul 
unui mănunchi de jucători, se 
înalță si. din întoarcere înscrie 
«țx-etacu’os : 3—0 (min. 32). 
Peste 7 minute. Uilecan ratea
ză una dintre cele mai mari 
ocazii ale partidei speculează 
® greșeală a apărătorilor oas
peți. înaintează nestingherit și 
de la 4 m. singur sutcază.. pe 
lingă bară 1

Prima parte a meciului sc 
termină cu o frumoasă fază de 
fotbal autentic. Ta urma una; 
combinații măiastre, hipenenii 
obțin un nou corner. Execută 
Foca. Se creează o mare bus-

culadă în fața porții fotbaliș
tilor din Dcta, pe rînd Pal și 
Șafar șutează înspre gol, apă
rătorii oaspeți resping, pentru 
ca. în ultimele secunde ale re
prizei. Cotroază să-și deschidă 
seria celor trei goluri pc care 
lc va înscrie pină-n final.

Primele minute după pauză 
consemnează o delirantă ofen
sivă a gazdelor. Și consemnea
ză goluri ! In 8 minute scorul 
de\ ine 6—0 (autor : Cotroază) 
Rapiditatea cu care-au fost în
scrise aceste noi puncte și mai 
ales maniera în care a fost com
plet depășită apărarea adversă 
au creat în tribune o stare dc 
euforie dezlănțuită. ..Băieții'* 
sînt _in zi bună" ! Și capabili 
să urce mereu scorul. Așa ne 
gîndeam și noi. Și așteptam, 
de cc să nu recunoaștem, un 
minim 8—0 ! Fotbaliștii din 
Deta rodaseră neputincioși ar
mele, plecaseră parcă capul, aș- 
tcptînd lovituri peste lovituri. 
Dar goluri n-au mai .curs". 
Poate pentru că și ploaia se 
oprise! Ocazii insă au fost. 
Și încă destule. Și nu oaspeții 
s-au împotrivit valorificării lor. 
Ei. lupenenii. le-au risipit cu 
seninătate. Enumerăm doar 

îteva din cele mai clare : Co
troază (min 64. 66) Șafar (min. 
70 și 84). Pină in final, in afara 
ratărilor exasperante ale gazde
lor mai notăm o totalmente 
ncinspirată schimbare în echi
pa gazdă (Polgar ia locul Iui 
Lucuța) și o mare, de altfel 
unica, ocazie a oaspeților (în 
min. 78. autor Oană. excelent 
blocat de portarul D.

cu, Bulbii can, Munteanu și 
Știr s-au întrecut in greșeli 
și... ratări. Jucătorii de la Știin
ța n-au nici o scuză pentru 
ncsatisfăcătoarca lor evoluție. 
pc teren propriu. Singurul gol 
al partidei a fost înscris în 
minutul 30. în propria poartă, 
de fundașul Hărduț.

Oaspeții, au fost. în special 
în repriza secundă, la un pas 
dc... fericire. Pentru aceasta 
erau suficiente transformările 
celor două mari ocazii avute 
de Purdea .și Homegy în mi
nutele 70 .și 78, cind prima 
dată au tras în bară, iar a 
doua oară, Marincan a blocat 
curajos, salvînd un gol sigur. 
Și asemenea ocazii ’au mai 
avut Szekely — de multe ori 
bine infiltrat in apărarea gaz 
delor — și Alexiu prin încer
cări inspirate dc a șuta peri
culos dc la distanță.

Oricum, în repriza a doua, 
spectatorii petroșăncni nu mai 
erau do acord cu jocul lipsiterau de acord cu jocul 
de valoare al favoriților lor si 
așteptau eu sufletul la 
sfîrșitul partidei la 1—0. în lo
cul egalării sau poate chiar al 
înfrîngerii gazdelor care plu
teau în aer.

Să sperăm că jocul slab de 
duminică al studenților nu se 
va mai repeta în viitor. De 
altfel. nHmul loc oe 
îl ocupă în clasamentul 
resDcctive. î> obligă la

gură

Daniel 
cralo-

RAPID — POLITEHNICA 5—1. Au înscris : Neagu (2), 
Dumitru, Angelescu, Stoicescu (autogol) pentru Rapid și 
Cuperman pentru Politehnica.

F. C. ARGEȘ — CRIȘUL 2—1. Autori Dobrin și Prc- 
purgei pentru F. C. Argeș, Olteanu (autogol) pentru Crișul.

FARUL — DIN \MO BUCUREȘTI 1—0. Unicul gol a 
fast • ireat dc lancu.

DINAMO BACAU — „U" CRAIOVA 2—1. Ene 
și Dembrovski pentru băcăuani, Obîemenco pentru 
veni sînt autorii golurilor.

STEAUA — VAGONUL: 3—0. Realizatorii punctelor l 
Mihai (autogol), Creiniceanu și Voinea (din lovitură dc la 
11 metri).

A.S.A. TG. Ml KEȘ — JIUL 2—1. Golurile au fost sem
nate de Dondoș și Ciutac pentru gazde, dc Libardi pentru 
oaspeți.

U.T.A. — PROGRESUL 3—0. Avi înscris in ordine : 
Lereter, Șchiopu, Lereter.

„u- CLUJ — PETROLUL 5—1. Universitarii au în
scris prin Uifălcanu (2), Oprea. Hungău și Anca; golul pe
troliștilor a fost marcat dc Moldoveanu.

CLASA M E N T U L
1. U.T.A. 25 14 4 7 39—21 32
2. Rapid 25 12 5 8 36—29 29
3. Dinamo București 25 12 4 9 43—27 28
4. Dinanio Bacău 25 12 4 9 30—27 28
5. „U" Cluj 25 12 3 10 40—33 27
<>. Steaua 25 11 4 10 13—34 ?6
7. Jiul 25 10 5 10 27—25 25
8. .U" Craiova 25 11 3 11 40—41 25
9. Farul 25 11 3 11 32—31 25

10. A.S.A. Tg. Mures 25 11 3 11 29—33 2511. Politehnica 25 11 2 12 27—35 2412. Petrolul 25 10 3 12 24—32 2313. Crișul 25 7 8 10 27—27 22
14. Progresul 25 7 8 10 24—32 22
15. F. C. Argeș 25 10 1 14 28—40 21
16. Vagonul 25 8 2 15 34—53 18

IN TURNEUL 
U.E.F.A.

România Turcia
In mai multe orașe din 

K. D. Germană s-au dispu
tat duminică primele Jocuri 
ale noii ediții a turneului 
U.E.F.A. la fotbal, rezervat 
echipelor de juniori. Echi
pa României a jucat în loca
litatea Riessa în compania 
selecționatei Turciei. Tinerii 
fotbaliști români au învins 
cu 2—1 (0—1). In aceeași 
grupă, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu 2—1 (1—0) forma
ția Portugaliei.

BASCHET

Echipa
calificat
nai al

României s-a
în turneul fi-
campionatului

european
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! INVITA
’ In Vale e vară in toată le- 
| gea. Sus, pe crestele munților, 
i primăvara a intîrziat să-și îm- 
J brace rochița de flori pictată 
ț în mii de culori de măicuța ei 
i bună — Natura. Dar în curind 
? țesătura e gata și primăvara 
T va avea straie neasemuit 'de 
l frumoase. Iarna în schimb e 
/ mînioasă foc. Soarele i-a furat 
' hlamida albă și a pus-o la naf- 
ț talină pentru cîteva luni. Acum 
i i-a sfirtccat și căciulită ce o 
’ mai purta încă creștetele mun- 
ț ții or. Dar tocmai în aceste pc- 
I te albe ce scad și se retrag 
J cu fiecare zi, spre văi, în con- 
* trastul lor pregnant cu natura 
i înconjurătoare, in care viața 
i pulsează tumultuos, constă far- 
’ mecul munților în acest ano

timp. Și muntele parcă știe că 
e impresionant de frumos în 
măreața-i sălbăticie. Altfel de 
ce s-ar admira zi și noapte in 
oglinda dc cleștar a lacului de 
la poale ?

întorși cu crestele in jos, 
munții străpung cleștarul ape
lor dind impresia că adînci- 
mea lacului este aidoma cu 
înălțimea piscurilor ce stră
pung bolta azurie. Săgetat dc 
mii de raze dc soare, lacul 
parcă c poleit cu aur. Din cind 
in cind, cite un păstrăv sare 
să fure o rază do soare, apoi 
cade cu un clipocit în apă. 
spărgindu-i oglinda. Doamna 
nopții, palidă de nesomn din 
cauza așteptării primilor pă- 
mînteni trimiși s-o curteze din

TI
apropiere, sc tot chitește în o- 
glinda apei spre a face impre
sie la întîlnire. Trccînd peste 
punțile înguste de zăpadă, să
rind din stei în stei și smul- 
gind cite un smoc de iarbă, 
caprele negre vin să sc adape.

Asemenea drumeții neasemui
te oferă în acest anotimp tu
turor iubitorilor de natură fal
nicii munți ai Retezatului.

Fotografia de mai sus este doar 
un crimpei din ceea cc-ți oferă 
natura. Poți oare să reziști unei 
asemenea invitații tentante ? 
Deci rucsacul în spate și la 
drum! ’Muntele așteaptă!

D. CRIȘAN

Foto : A. BULA
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I IEchipa masculină de baschet 

a României s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului 
european, care va începe la 
Neapole Ia 27 septembrie. Par
ticipând la întrecerile grupei 
de calificare de la Haarlem 
(Olanda), baschctbaliștii ro
mâni au terminat pe locul se
cund, în urma selecționatei Iu
goslaviei. In ultima zi a com
petiției s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — 
România 68—55 (35—25); Olan
da — Scoția 103—76 (53—29). 
Iată clasamentul final al gru
pei : 1. Iugoslavia — 8 puncte; 
2. România — 7 puncte; 3. O- 
landa — 6 puncte; 4. Anglia 
— 5 puncte; Scoția 
puncte.

MATEESCU

HANDBAL

rortărița oaspetelor e din nou

Primul loc

SUCCESE 
ROMANEȘTI 
LA ROMA

In ziua a doua a concursu
lui internațional de atletism 
dotat cu trofeul Bruno Zauli, 
Lia Manoliu a cîștigat proba 
de aruncarea discului cu per
formanța de 57,12 m. Sporti
vii români au mai obținut 
încă trei victorii : Carol Cor- 
bu la săritura în lungime cu 
7,48 m, Virginia Bonei Ia 
săritura in înălțime cu 1,74 
m și Mihaela Peneș Ia arun
carea suliței cil 48.36 m.

PRONOSPORT
1. Farul
2. U. T. Arad
3. „U" Cluj
4. F. C. Argeș
5. A.S.A. Tg. Mureș
6. Dinamo Bacău
7. Gloria Bd.
8. C.S.M. Reșița
9. Atalanta

10. Internazionale
11. Sampdoria
12. Torino
13. Lanerossi

— Dinamo București
— Progresul
— Petrolul
— Crișul
— Jiul
— WU“ Craiova
— Portul
— C.F.R. Cluj
— Cagliari
— Bologna
— Juventus
— Roma
— Verona

1
1
1
1
1
1
1
1

1
X

1
1

Echipa Știința Petroșani, ca 
și suporterii ci. priveau victo
ria asupra fotbaliștilor de Ia 
Mureșul Deva ca pe o simplă 
formalitate, răminind doar ca 
studenții să se ..fixeze- asupra 
scorului. De altfel, atmosfera 
dinaintea meciului era așa de 
optimistă incit pctrosăncnii 
purtau discuții in jurul unui 
scor care să dea Științei posi
bil Halea să-și rotunjească go
laverajul. Dar lucrurile nu 
s-au petrecut ;. i Except înd 
prima repriză, cind au mai fă
cut cite ceva, studenții au fost 
dc n<T(-< ’'născut Au acționat 
fără vlagă. Ia intîmplare, cu 
foarte multe oase greșite. Atit 
mijlocașii cit și atacanții s-au 
prezentat sub 'orice critică, ne- 
rcusțnd să-și găsească aproape 
de loc busola. Fi n-au respec
tat indicațiile date de antre
nor. iucind dură cum ii tăia 
ran11' Răsădeanu, lent și ne
inspirat. a fost prezent doar 
'i numele pe teren, iar Pănes-

Acele cronometrelor indicau 
minutul 13 al întîlnirii femi
nine de handbal dintre echi
pele Știința din localitate și 

‘Voirtța Sighișoara cind Șimcn, 
bine lansată pc contraatac, 
aducea pentru a doua oară a- 
vantajul de partea echipei oas
pete. Era minutul in caro cre
deam că vom, asista la repe
tarea tristei istorii a meciului 
Știința — C.S.M. Sibiu. Evolu
ția submediocră a pclroșănen- 
celor din prima parte a in- 
tilnirii nu dădea prea multe 
speranțe dc victorie numeroși
lor suporteri prezenți în tri
bune.

In primul minut de jo , 
handbalistele dc la Voința des
chid scorul prin Șimcn, folo
sind principala armă a hand
balului modern — contraatacul. 
Gazdele ripostează, dar atacu
rile lor sînt lipsite de clarvi
ziune. Doar Eva Ioncscu se

Istoria
zbate cu mai multă convingere 
printre apărătoarele adverse 
și reușește in minutele 4 și 6 
să aducă egalarea, apoi avan
tajul de partea echipei salo. 
Oaspetele nu se descurajează, 
se apără cu atenție, egalează 
prin Biro și, după ce- primesc 
un gol (autoare Barabaș), în
scriu și ele prin Meșter (3—3) 
.și Șimen (4—3 pentru Voința). 
Din acest minut (13) fiziono
mia jocului se schimbă com
plet. Elevele profesorului Bar
tha joacă mult mai bine. In 
apărare sînt foarte mobile, in
comod înd vădit adversarele iar 
in atac încep să sc vadă prin
cipalele realizatoare, Domșa și 
Murcșan, pină atunci ca și 
inexistente pe teren. Murcșan 
(de 3 ori), Domșa (de 2 ori) și 
Ioncscu perforează poarta 
Voinței, în timp ce Cătuțoiu 
nu mai scoate mingea din pla-

nu s-a
să decît de două ori (Bă 
dcscu — 7 m și Meșter). Scor 
la pauză 9—6 pentru Știința.

In repriza secundă asistăm 
la un joc mult mai frumos. 
Meritul în realizarea unor faze 
de handbal spectaculos revine 
gazdelor care profită dc că
derea surprinzătoare a unui ad
versar atit dc dirz in primele 
minute și de ..ieșirea din mi
nă** a portăriței Cimpcanu. 
Asistăm la o repriză in care 
Domșa oferă un adevărat re
cital de goluri (8) și de subti
lități tehnice, iar Barabaș dă 
lecții de joc al pivotului. în
scriind alte trei goluri de țoa
lă frumusețea. Scria celor 21 
dc goluri alo petroșănencelor 
este completată de Murcșan.

Nici oaspetele nu au neglijat 
atacul. înscriind și ele alto 8 
goluri în această parte a jocu
lui (Bădescu 5. Meșter 2 și

repetai
Andrei) cu toată opoziția apă
rătoarei buturilor petroșănene. 

Am părăsit stadionul cu sa
tisfacția unei frumoase victo
rii asupra ocupantelor locului 
3 în clasamentul serici, care 
au venit la Petroșani să-și ia 
revanșa in urma infrîngerii 
suferite la un punct diferen
ță in toamnă. Dar acest lucri 

.nu s-a intimplat. Nu s-a re 
petal nici istoria din meciul 
Științei cu C.S.M. Sibiu.

învingătoarele au folosit ur
mătorul lot : Cătuțoiu, Ioncscu, 
Măndiță. Barabaș, Bodnar, 
Domșa, Murcșan, Savin. Szol- 
ga. De la Voința am. remarcat 
jocul bun prestat de Bădcscu. 
Șimcn și Meșter.

Arbitrii Zerves P. și Gheor
ghiu T. (Timișoara) au avut de 
condus un meci care nu le-a 
ridicat probleme.

Nicolae LOBONȚ

Nu. să nu mi-o luați cumva in nume de rău, vă măr- 
liPtsesc cu toată sinceritatea de care pot fi capabil, cu 
mina întreagă așezată deasupra inimii, in gura mare, fără 
o cil de mititică reținere, la asta nu mă așteptam ! Puteți 
să mă acuzați fățiș <Je lipsă de prevedere, dc totală inca
pacitate in a citi, cit tie cit, in sufletele ascunse ale oame
nilor. puteți să-mi ziceți că sint chiar naivitatea întruchi
pată dar — si să mă trâznească dracul (in inexistenta că
ruia cred cu fermitate) dacă voi încerca să vă duc cu 
vorba — nu-mi puteam închipui că. pe stadionul din Lu
peni. voi fi tratat din nou, cu aceeași inospitalitate strigă
toare la cer, cu aceeași necivilizată primire ca acum trei 
săplămini. Ba. mai mult — eu o răceală si o dușmănie care 
— ce noroc am că m-a înzestrat mama cu-n imperturbabil 
calm englezesc ’ — era gata-gata sâ mă scoată din absolut 
toate țiținile. Acum, fie vorba între noi, nici minime șanse 
de reușită n-aveam dacă aș fi încercat măcar să cricnesc 
ceva. Că să protestez vehement niciodată n-am fost în 
•'tare • Eram doar singur și neputincios.,.

Nu știu alții cum sînt, poqie nu-i deranjează nici cel 
puțin interior (dac nu se manifestă), cînd sînt luați in răs- 

- fără tcm-.i. Dar eu. chiar dacă in momentul de fată 
m-ar amenința cineva că mă taie în bucățele mărunte, pă
trate și apoi mă presară cu sare ca să... mă usture, sau că

mă va ține imobilizat, cu ochii deschiși în soare, ca pe 
Garry in filmul ăsta recent cu ..inc’> puțini dolari", n-am 
să tMjt pric< pe ce-au lupenenii cil mine !

E adevărat, recunosc, am mai „trîntît" eu din cind 
in cind la ziar citeva notițe — uneori poate prea corozive, 
dar exacte — la adresa unor deficiențe care se cereau strin-

juscule. Dar niciodată nu ni-am „dat" în nici un fel la 
„stăpînii* stadionului din Lupeni! Nici n-am avut ocazia, 
recunosc. De-aia, vedeți, nu ințeleg ce-au cu mine lupe- 
nenii ! fu Cornel Cărare mă înțeleg, cred, (lestul de bine. 
In tovărășia fotbaliștilor săî — pot s-o recunoască singuri 
— m-am simțit excelent (mulțumesc!) in deplasarea la A-

€e ie wi(i așa la mine?!
pent remediate. Dar am făcut-o' cy cea mai onestă intenție 
de a determina împingerea unora înspre... progres !

E adevărat recunosc, am mai „viril", tot dio cind in 
cind. în ziar, si unele aprecieri, poate prea elogiative. la 
adresa ciii" mai șl*e căror incipiente succese. Dar am fă
cut-o cu cea mai bună inteuție de a stimula un «-fort, o 
vizibilă intenție spre... valoare!

E adevărat, de multe ori, despre echipa Jiul din Petro
șani am scris folosind litere mai pronunțate, chiar ma-

nina. N-am deranjat pe nimeni, nu m-a deranjat nimeni. 
Poate de aceea am revenit, duminică, pe stadionul din Lu
peni. M-am simțit atras, ca de un magnet puternic, de 
acești băieți buni. Rău am făcut însă...

Am venit să aflu că nouă, gazetarilor de Ia Petroșani, 
ne este interzis accesul in incinta terenului!

Am venit să fiu informat că dincolo de împrejmuirea 
terenului din Lupeni pot pătrunde la meciuri, oiicînd, cel

puțin 20 de persoane, cu sau fără treburi, dar un cronicar 
sportiv nu are loc!

Am venit să mi se spună că... spre deosebire de orice 
alț stadion din țară, la cel din Lupeni, locul nostru, al tri
mișilor, este undeva, in tribună, la înghesuială!

Am venit să-l ascult nedumerit. înmărmurit, pe șeful 
serviciului planificare al minei Lupeni. Alexandru Laszlo. 
izbindu-mi în față (pentru că nu înțelegeam că -e musai" 
să-mi caut loc in tribună) provocatorul (dar atit de dez
gustătorul) .Ce te uiți așa la mine ? !

Mă uitam, intr-adevăr, ce era să fac. să întorc capul ? 
Și m-am mai uitat și-n timpul meciului, in minutele cinjî 
Uilecan centra tot aiurea sau după ce-a intrat Polgar și pu
blicul il deprecia... Și poate-a să mă mai uit ! Dar tot n-o 
să ințeleg. Poate sint greu de cap! Nu știu. Dacă credeți 
că am dreptate să nu ziceți nimic. Dacă, dimpotrivă, gre
șesc... imbrăcind. totuși, in cuvinte nu prea tăioase, o to
tală lipsă de respect, atunci scrieți-mi pe adresa redacției. 
E tipărită jos. intr-a patra !

Și pentru ca să nu existe dubii (v> iu urma notiței in
titulată „Și cc (lacâ !") asupra identității autorului prezen
telor inofensive notații, hai să mă semnez cu numele în
treg.

Prof. Viorel TEODORESCU
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CONFERINȚĂ MONDIALĂ 
INTERGUVERNAMENTALĂ

PENTRU
SOl’l A 19 — Coresponden

tul Agerpres. Gh. leva, trans
mite : La Sofia își desfășoară 
lucrările conferința mondială 
intcrguvernamentală pentru 
turism.

In cadrul ședinței plenare 
de luni a luat cuvintul șe
ful delegației române. Al. So- 
baru. președintele Oficiului 
Național de Turism al Repu
blicii Socialiste România. El a 
propus ca, ținind scama de ac
tual'll nivel al circulației tu
rist itv mondiale, de locul prio
ritar pe care turismul il de
ține în cadrul exportului in- 
vizil «I. de dinamismul acestei 
activități economice și de pro-

TURISM
grescle realizate. Uniunea In
ternațională a organizațiilor 
oficiale de turism (U.Î.O.O.T.), 
să fie transformată intr-o or
ganizație guvernamentală. El a 
menționai că la baza consti
tuirii și funcționării viitoarei 
organizații trebuie să stea 
principiul universalității, al 
respectului independenței și 
suveranității naționale. Pirghii- 
1c de conducere alo acestei 
organizații vor trebui să fie 
utilizate cu cea mai mare a- 
lențio. astfel ca să nu aducă 
niciun prejudiciu principiilor 
egalității in drepturi a mem
brilor săi și avantajului reci
proc.

Ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. 
a vizitat ștandul românesc 

din expoziția „Automatizarea 1969“
MOSCOVA 19 — Corespon

dentul Agcrpres. N. Cristolo- 
veanu, transmite : Ștandul Re
publicii Socialiste România din 
cadrul expoziției internațio
nale. „automatizarea 1969". or
ganizată în parcul Sokolniki 
din Moscova, a fost vizitat la 
19 mai de N. S. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., K. N. Rudnev, mi
nistrul construcției de aparate, 
mijloace de automatizare și 
sisteme de comandă al U.RS.S..

M. V. Nesterov, președintele 
prezidiului Camerei unionale 
de comerț, și de alto persoane 
oficiale.

Oaspeții au ascultat cu in
teres explicațiile date de spe
cialiștii standului românesc cu 
privire la aparatura electroni
că expusă și au apreciat cali
tatea execuției, însușirile teh
nice și finisajul produselor 
prezentate de întreprinderile 
do comerț exterior din Româ
nia.

Tensiunea din Malayezia 
s-a atenuat

Un bilanț al incidentelor arată că 147 
de persoane și-au pierdut viața

KUALA LUMPUR 19 (Ager- 
pres). — Tensiunea s-a ate
nuat în ultimele 24 de ore, atît 
în capitala Malayeziei. cit și in 
restul țării, viața revenind 
treptat la normal, după tulbu
rările care au urmat alegeri
lor generale. Luni dimineața, 
restricțiile de circulație impu
se populației din Kuala Lum
pur au fost ridicate timp de 
cîteva ore. Pentru prima dată 
de la declanșarea crizei, băn
cile din capitala malayeziană

au fost redeschise. In același 
timp, autoritățile au ordonat 
reluarea activității uzinelor de 
gaz și a fabricilor de produse 
alimentare.

Consiliul național. organul 
executiv suprem al țării în pe
rioada stării excepționale, con 
dus de vicepremierul Abdul 
Razak, s-a întrunit in clădi
rea Parlamentului, pentru a 
examina evoluția situației din 
Malayezia și măsurile co 
fi necesare pentru restabilirea 
deplină a ordinii.

R. D VIETNAM

Rezultatele 
alegerilor 

în consiliile 
populare

HANOI 19 (Agcrpres). —
Ministerul Afacerilor Interne 
al R.D. Vietnam a dat publi
cității comunicatul cu privire 
la rezultatele alegerilor in 
consiliile populare districtua
le și comunale, desfășurate in 
luna aprilie in R.D. Vietnam. 
In comunicat se arată că la 
vot au participat 99.08 la sută 
din cetățenii înscriși pe listele 
electorale. Printre coi aleși 
s-au numărat muncitori. ță
rani cooperatori. intelectuali, 
reprezentanți ai diferitelor na
ționalități și confesiuni reli
gioase din diverse sfere ale 
activității economice, politice, 
militare, culturale și sociale. 
La nivel districtual, peste 60 
la sută din cei ale.și sint mun
citori angajați direct in pro
cesul de producție. Au fost 
alese, de asemenea, numeroase 
femei — 40 la sulă din numă
rul deputaților. precum și ti
neri — între. 33 și 38 la sulă.

•

Atacuri lansate 
de oatrîotii 

suri-vietnamezi
SAIGON 19 (Agcrpres). — în 

cursul nopții do duminică spre 
luni. 12 poziții fortificate ale 
trupelor amcricano-saigonoze au 
fost ținto ale atacurilor lan
sate de forțele patriotice din 
Vietnamul de sud.

Detașamentele F.N.E. au 
bombardat cu rachete și mor- 
tiere complexul militar ameri
can de la Long Binh, situat la 
28 de kilometri nord-est de 
Saigon, precum si Cartierul ge
neral al celei do a patra di
vizii de infanterie americană 
de la Pleiku, aflat la 360 de 
kilometri do capitala sud-viet- 
nameză

Noi ciocniri între forțele 
Frontului National do Elibera
re și trupele americano-saigo- 
nezo au avut loc !-■> 35 kilome
tri sud-vest și la 64 kilometri 
nord-est de capitala sud-viet- 
nameză. în apropierea orașului 
Tam Ky și în regiunea platou- 
rilor centrale.

BIAFRA : Forțele Armatei Federale nigeriene au cucerit recent orașul Umuahia, se
diul cartierului general al Armatei biafreze.

IN FOTO : Aspect din orașul Umuahia după ocupație.

Marca și alegerile
încă in momentul cînd pur

tătorul de cuvînt oficial al gu
vernului vest-german anunța 
că hotărîrea de a nu reeva
lua marca este ..definitivă și 
imuabilă", disputa in jurul 
orientării politice economice a 
R.F.G. devenise -un măr al 
discordiei" in sinul ..marii 
coaliții" de la Bonn. Cu toată 
ascensiunea ei. pină acum ire
zistibilă. marca nu oferă totuși 
motive de siguranță absolută, 
deoarece prăbușirea altor mo
nede occidentale ar produce 
asemenea perturbări Întregului 
sistem monetar in funcțiune, 
incit nici o țară participantă 
la rest sistem nu ar putea 
evita anumite consecințe ne
plăcute.

La inlrcbarea „cum trebuie 
6ă folosim actuala conjunctură 
favorabilă", creștin-dcmocrați i 
și social-democrații au dat 
răspunsuri diferite Cance
larii' Kiesinger și minis
tru] de finanțe. Franz Josef 
Strauss (in calitatea sa de li
der al ramurii bavareze a 
partidului creștin-democrat — 
Uniunea creștin-socială) au su
pralicitat. fiecare în parte, re
fuzul do reevaluare a mărcii, 
c-onsiderînd că actualele avan
taje ar putea fi menținute 
vreme îndelungată, in orice 
caz pînă după alegerile parla
mentare din septembrie. Au

fost acceptate anumite sacri
ficii temporare în favoarea ce
lorlalte țări cum ar fi grevarea 
exporturilor și înlesnirea im
porturilor, dar a fost cate
goric respinsă orice „scumpire11 
a mărcii față de alte monede, 
deoarece aceasta ar presupune 
„oferirea unui dar acelora care 
nu au știut să-și gospodărească 
propria monedă”. In schimb, 
social-democrații, la îndemnul 
ministrului economiei, Karl 
Schiller, au susținut că ar fi 
mai prudent să se accepte a-

cum o reevaluare „ușoară" (de 
6,3 la sută) pentru a se pre- 
întîmpina neajunsuri ulterioa
re. In această optică. costul 
ceva mai ridicat al mărcii ar 
crea anumite avantaje pentru 
cei ce exportă în R.F.G.. dar 
ar pune capăt speculei cu mar
ca, speculă care la prima ve

dere apare tentantă, dar as
cunde o instabilitate pericu
loasă.

Fiecare dintre cele două 
puncte de vedere au fost co
pios susținute în Bundestag cu 
argumente de ordin economic 
a căror forță de convingere 
este condiționată de evoluția 
ulterioară a dezvoltării econo
mice interne și a relațiilor pe 
piața financiară occidentală. 
Dincolo însă de considerentele 
economice propriu-zisc, se con
turează interese politice precise 
apropierea datei alegerilor pen
tru Bundestag încadrează, 
vrînd-nevrind, atitudinea față 
de marcă într-o precampanie 
electorală. Este limpede că 
atitudinea față de marcă nu 
poate fi despărțită de inten
țiile electorale ale fiecăruia 
dintre participanții la ..marea 
coaliție". Nu puțini observa
tori ai vieții politico vest-ger- 
mane subliniau cu ironie că 
dacă disputa in legătură cu 
marca nu ar fi existat, ar fi 
trebuit găsit un alt pretext 
care să diferențieze orientarea 
fiecăreia dintre cele două for
mațiuni politico... Intr-adevăr, 
pentru prima oară in cele pes
te două decenii de existență 
a R.F.G. alegerile din septem
brie se vor desfășura sub sem
nul unei anumite incertitu
dini i de astă dată, viitoarea

ÎNTRUNIREA 
COMITETULUI 

EXECUTIV 
AL O. I. Z.

BUDAPESTA 19 — Corespon
dentul Agcrpres, Al. Pinten, 
transmite : Intre 15 și 18 mai. 
la Balalonszeplak s-a desfășurat 
ședința Comitetului Executiv al 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor. Participanții au dez
bătut raportul secretarului ge
neral și planul de activitate 
al O.I.Z. pină la cel dc-al 
VIT-lea congres, ce urmează 
să-.și țină lucrările la Havana 
in 1970.

In O.I.Z. au fost primite roi 
organizații, printre care două 
organizații ale ziariștilor din 
Japonia, două organizații ale 
ziariștilor greci aflați in emi
grație. Sindicatul ziariștilor din 
Venezuela, o organizație a zia
riștilor spanioli și altele.

In prezidiul O.I.Z. au fost 
aleși Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor din 
România, caro conduce comi
sia profesională, și Ghporghi 
Bokov. președintele Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Bulgaria, 
care conduce Comisia Socială 
a O.I.Z.
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Stara Zagora, localitate ce atrăgea 
prin frumusețea peisajului montan, 
siluetelor verticale ale noilor car-

R. P. BULGARIA :
in trecut atenția numai
oferă astăzi priveliștea _______ ______ ___  ____  __
fiere de locuințe ridicate în spiritul celei mai contemporane 
linii arhitectonice specifice marilor centre ale industriei 
moderne.

Campania pentru alegerile prezidențiale 
din Franța

UN ATAC NEAȘTEPTAT ÎMPOTRIVA
ORIENTUL 
APROPIAT
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CANDIDATURII LUI POMPIDOU

Epoluția navei
spafiale „Apollo-10‘* 

spre Luna
• NAVA S-A ÎNSCRIS PE TRASEUL STA
BILIT • COSMONAUȚII AU EFECTUAT O- 
PERAȚIUNILE DE CUPLARE A MODULU
LUI ÎN VÎRFUL CAPSULEI • IMAGINI ALE 
PĂMÎNTULUI TRANSMISE DIN SPAȚIUL 
COSMIC
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PARIS 19 (Agerpres). — Cam
pania electorală pentru alege
rile prezidențiale al căror prim 
tur de scrutin va avea loc Ia 
1 iunie, este în plină desfășu
rare în întreaga Franță. Can
didatul partidului de guvernă- 
mînt Uniunea pentru apărarea 
republicii, Georges Pompidou, 
a luat cuvintul în localitățile 
Reims și Besancon, relevînd 
caracterul stabil al ctelel de-a 
cincea republici șl a reproșat 
președintelui interimar Alaln 
Poher, candidatul formațiilor 
de centru, pentru că a făcut 
parte din trei guverne în tim
pul celei dc-a patra republici. 
Pompidou a declarat că, dacă 
va fi ales președinte, va supune 
o nouă lege cu privire la refor
ma regională, care va fi dez
bătută pe calc parlamentară. 
El s-a pronunțat pentru qdoijt 
darea „într-o viziune nouă£ ;;a 
relațiilor din Piața comună și 
a candidaturii Angliei.

Un atac neașteptat împotri
va candidaturii lui Pompidou 
a provenit din partea fostului 
ministru de justiție, Rene Căpi
tani. care, într-un articol pu
blicat în ziarul „Le Monde", 
scrie că fostul premier „a a- 
bătut în mod constant și cu 
tenacitate pe generalul, de 
Gaulle de la reformele la care 
acesta aspira".

Tn cadrul timpului rezervat 
la televiziune.................... .
tre candidați, 
S.F.I.O., Gaston Defferrc, a a- 
părut împreună cu Mendes 
France, căruia ii va atribui 
conducerea guvernului in cazul 
cînd ar deveni președinte. Cei 
doi oameni politici s-au refe
rit la problemele economice, 
legate de folosirea forței do 
muncă, do slăbirea poziției 
francului, de situația locuințe
lor etc. De asemenea, într-un 
interviu acordat săptămînalului 
„Le Nouvel Observateur", Men
des France a declarat: „Stingă 
cunoaște gravitatea sitbațidi 
monetare actuale, dezordinea 
care domnește în domeniul in
dustriilor, suma enormă a cre
ditelor neproductive, lipsa li
nei politici industriale clare. In 
aceste direcții trebuie acționat 
cu vigoare și cu hotărîre".-'

Tntr-un interviu acordat ■ în 
fața camerelor de televiziuni

fiecăruia din- 
reprezentantul

redactorului șef al ziarului 
„L’Humanite", Rene Andrieu, 
senatorul Jacques Duclos, can
didatul P.C.F., a atras atenția 
asupra răspunderii care revine 
acelor forțe care au împiedi
cat desemnarea unui candidat 
unic al stîngii.

Presa franceză de luni dimi
neața ține seama în comenta
riile ei de indicațiile date de 
ultimul sondaj al opiniei pu
blice care conferă lui Georges 
Pompidou, urmat de Alain Po- 
her, cele mai mari șanse de a 
deveni președinte al republicii. 
Se poate spune, scrie ziarul 
„Paris Jour", că prima fază a 
campaniei electorale este domi
nată de tentativa* tuturor a- 
depților lui Nu la referendu
mul din 27 aprilie de a-și con
firma victoria. * '
abia sfiptămîna _____  ....
pania electorală va deveni mai 
ascuțită, ziarul 
scrie că aceasta presupune „e- 
xaminarea situației financiare 
reale, așa cum a fost lăsată 
moștenire, șl analizarea dificul
tăților care stau în fața viito
rului prim-ministru, oricare ar 
fi el. Domnul Poher pare în
clinat spre optimism. El repetă 
că nu vede acum nici un mo
tiv pentru devalorizarea fran
cului, deoarece Franța posedă 
încă rezerve în aur și devize, 
oarecum superioare celor din 
1963".

Ședință a Consiliului 
de Miniștri al R.A.U.

CAIRO 19 (Agcrpres). — Con
siliul de Miniștri al R.A.U. s-a 
reunit duminică seara la Cairo, 
pentru a discuta evoluția situa
ției din Orientul Apropiat și 
rezultatul convorbirilor dintre 
reprezentanții permanenți ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marea Brita- 
nie șl Franța la O.N.U., a de
clarat ministrul orientării na
ționale, Mohamed Fayek. în 
cursul ședinței, prezidată de 
președintele R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, ministrul de război, 
Mohamed Fawzi, a prezentat 
Un raport asupra situației mi
litare din Orientul Apropiat.

MIȘCĂRI DE TRUPE 
IN URUGUAY
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Apreciind < că 
aceasta cam-

,Lc Aurore"

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). 
— Unități militare dislocate in 
interiorul țării so îndreaptă 
spre Montevideo. Potrivit agen
ției France Presse, această miș
care de trupe ar fi în legătură 
directă cu hotărîrea guvernului 
Uruguayan de a pune capăt tul
burărilor declanșate în capitală 
în urma demonstrațiilor orga
nizate de greviștii din indus
tria frigorifică.

Ministrul apărării, generalul 
Antonio Francese, a declarat 
că unitățile militare ce se de
plasează spre Montevideo ur
mează să înlocuiască cele exis
tente în prezent in capitală. El 
a dezmințit și posibilitatea in
staurării stării excepționale.

I
i
I

formulă 
apare singură 
tul că in nici 
constituit un 
lor. Faptul că 
rii coaliții" a

guvernamentală nu 
decit sub aspec- 
un caz nu va fi 
guvern monoco- 
experiența „ma- 
reușit să supra

viețuiască pină la apropierea 
alegerilor nu înseamnă in mod 
automat că ea va fi conti
nuată în viitor ; Partidul liber- 
democrat. deși ocupă un loc 
mai modest în Bundestag, și 
nu are șanse să-și îmbunătă
țească substanțial pozițiile par
lamentare, poate să se alieze 
fie cu creștin-democrații. fie cu 
social-democrații, ceea 
modifica datele unei 
orientate obligator in 
actual. De aici, decurge dorin
ța atit a creștin-democraților, 
cit și a social-democraților de 
a se afirma ca entități politice 
de sine stătătoare. Cîștigarea 
unei audiențe cit mai mari in 
rîndurile corpului electoral ar 
conferi șanse sporite de a de
veni prima vioară în viitoa
rea coaliție guvernamentală.

Acestei doleanțe creștin- 
democrații ii opun hotărîrea 
dc a menține sau chiar de a-și 
întări poziția de partid majo
ritar. In legătură cu marca, și 
cu dezvoltarea economică, so
cial-democrații vor să apară 
in ochii alegătorului vest-ger
man ca preocupați de „ziua de 
inline11, in timp ce creștin-de
mocrații scot in evidență re
zultatele obținute pe baza unei 
politici la care nu vor să re
nunțe.

ce ar 
coaliții 
sensul

RFDACT1A $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 90. Tel. 1662, 269 (Centrala cărbunelui)

CAPE KENNEDY 19 (A- 
gerpres). — La aproape Irei 
ore dc Ia lansarea ei, după 
ce a evoluat dc două ori pe 
o orbită în jurul Pămintu- 
lui, nava spațială „Apollo- 
10“ s-a desprins de forța de 
gravitație terestră, plasîn- 
du-se pe o traiectorie in di
recția Lunii. Călătoria celor 
trei cosmonauți americani 
spre Lună a început In ora 
15,28’43’’ (ora New York-uiui). 
21,28’43" ora Hucurcștiului 
ci ud nava spațială se afla la 
o distanță de 300 km de 
Pămînt, iar viteza de depla
sare a crescut de la 28100 
km la 39 000 km pe oră. 
Stațiile de control care men
țin contactul cu „Apollo-10" 
anunță că zborul navei sc 
desfășoară normal. Un <’ 
fect intervenit în funcționa
rea instalației de reglare a 
umidității in cabina spația
lă a putut fi înlăturat ime
diat cu ajutorul unui dispo
zitiv automat.

de trei s.-- 
principal t 
a complexul 

modulul să se in-

o
HOUSTON 19 (Agerpres). 

— La puțin timp după în
scrierea pe traseul Pămînt- 
Lună, nava spațială „Apollo- 
10" a executat la ora 21,50 
(ora Bucureștiului) manevra 
de desprindere de cea de-a 
treia treaptă a rachetei „Sa- 
turn-5 b", s-a anunțat la 
Centrul Spațial de la Hous
ton (Texas).

Modulul lunar, care s-a a- 
flat în capătul celei de-a 
treia trepte a rachetei pur
tătoare, s-a desprins de a- 
ceasta, iar cosmonauții au 
efectuat operațiunile de cu
plare a modulului în vîrful 
capsulei. In momentul deta
șării celor trei corpuri — 
cabina principală, modulul 
lunar și a treia treaptă a 
rachetei — și în urma în
depărtării învelișului de pro
tecție a modulului, acestuia 
din urmă i s-a imprimat o 
viteză puțin mai ma
re decit cea programată, 
fapt care a complicat ma
nevrele de cuplare. „Păian
jenul" (o altă denumire dată 
modulului) a început să se 
îndepărteze de navă și timp 
de 15 minute, el și cabina 
au „zburat în formație". Du
pă executarea cuplării — la 
ora 22,06 — a fost pus în

funcțiune, lirnp 
cunde, motorul 
cabinei pentru < 
cabina 
depărteze la o distanță su
ficientă de a treia treaptă 
a rachetei purtătoare, plasată 
pe o orbită solară. Cu a- 
ceasla a fost îndeplinită una 
din sarcinile cele mai difi
cile ale echipajului, eșecul 
manevrelor puțind să peri
cliteze întreaga misiune de 
zbor a navei.

La cîteva minute după se
pararea modulului de ultima 
treaptă a rachetei .și scoa
terea acestuia din „garajul 
spațial", cosmonauții au în
ceput prima emisiune în di
rect de televiziune în culori 
din spațiul cosmic. Thomas 
Stafford a îndreptat camera 
de luat vederi spre modulul 
lunar, permițînd astfel te
lespectatorilor să urmăreas
că „baletul cosmic" in cursul 
căruia cabina de comandă a 
efectuat o manevră de în
toarcere de 180 grade, exe
cutată de colegii săi Eugene 
Cernan și John Young, pen
tru a se cupla cu „păianje
nul".

Stafford a îndreptat apoi 
obiectivul camerei de luat 
vederi spre Pămînt. Pe mi
cul ecran a apărut imagine- 
Terrei. 
cosmic, 
tanță, 
vestică 
spectatorilor _ ____
nori, printre care se distin
geau culorile portocaliu des
chis — al uscatului și albas
trul strălucitor al oceanelor 
Pacific și Atlantic. Timp de 
13 minute au fost transmise 
din spațiul cosmic imaginile 
panoramice, în culori. ale 
globului nostru, pe fundalul 
negru al spațiului înconju
rător.

După încheierea emisiunii, 
unul dintre cei trei cosmo- 
nauți a trecut din cabina 
do comandă, prin tunelul de 
legătură, în modul și a ve
rificat starea de funcționare 
a instalațiilor acestuia. Con
form datelor transmise, toa
te instalațiile funcționează 
perfect, iar traiectoria na
vei corespunde cu cea sta
bilită inițial. Legătura cu 
stațiile terestre a fost men
ținută în permanență.

Văzută din spațiul 
de Ia 42 000 km • 
întreaga emisferă 
s-a înfățișat tele- 
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Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt •

„In cercetarea Cosmosului la 
mari distanțe deviza noastră 
este : automatele și numai auto
matele", a declarat constructo
rul principal al stațiilor inter
planetare sovietice. într-un inter
viu acordat unui corespondent 
al agenției TASS. Pe baza apa
ratelor automate, a continuat 
el, intenționăm să cercetăm și 
pe viitor planetele sistemului 
solar. SÎNTEM PENTRU ZBO
RURILE PILOTATE, DAR 
DEOCAMDATĂ NUMAI ÎN 
CAZI L ORBITELOR TERES
TRE. Datele pe care știința tre
buie să le culeagă de pe Venus 
și alte planete pot fi obținute 
cu un mare grad de certitudi
ne și precizie cu ajutorul au
tomatelor.

Răspunzind la întrebările cu 
privire la zborul stațiilor „Ve- 
■nus-5" și „Venus-G". un specia
list de la Centrul pentru legă
turi cosmice îndepărtate a a- 
rătat că în cele 130 de zile de 
zbor, cele două stații au par
curs 350 milioane kilometri 
..exact cum s-a prevăzut în gra
fic", iar erorile au fost de nu
mai cîteva secunde.

săptămînii a fost 
NOI INCIDENTE

® 
® 
® 
® 
®

Doi americani au părăsit duminică portul panamez 
Balboa, indreptindu-.se SPRE HONOLULU LA BORDUL 
UNEI CANOE, folosită de'indienii din regiunea Darien. 
Cei doi temerari, Robert Webb in vîrstă de 34 de ani și 
Robert Hass de 45 de ani, speră să parcurgă distanța de 
8 000 km dintre Balboa și Honolulu în 40 de zile. Anibarca- 
£------ --a „Liki Tiki Too“ a fost confecționată

și măsoară 12 ni, fiind prevăzută
țiunea lor, botezată „L”: 
dintr-o tulpină dc arbore 
și cu pînze.

mai scurtă linie aeria-Cea
nă cave leagă Europa de Asia 
de sud-est a fost inaugurată 
prin ZBORUL UNUI AVION 
SOVIETIC DE TIP „IL-62" pe 
RUTA MOSCOVA — SINGA
PORE. Avionul cu reacție cva- 
drimotor 
locuri a 
escală la

„IL-62 avînd 186 de 
efectuat o singură 

New Delhi.

cabinei spațiale
TRANSPORTA 

CONȚINÎND 217 
REPREZENTIND

Sfirșitul 
marcat de 
ÎN ORAȘELE NORD-IRLAN- 
DEZE. La Belfast s-a înregis
trat o ciocnire între un grup 

grup 
căreia 
lichid 

arestate

de protestanți și un 
de catolici, în cursul 
s-au folosit sticle cu 
inflamabil. Au fost 
șapte persoane.

Organizația din Enniskillen 
a Asociației pentru drepturi 
civile a adresat primului mi
nistru Chichester Clark un 
mesaj în care atrage atenția 
că, dacă în decurs de șase 
săptămîni guvernul nu va ac
ționa pentru aplicarea refor
melor în legătură cu egalita
tea în sistemul de vot și nu 
va lua măsuri pentru a pune 
capăt discriminării impotriva 
minorității catolice, vor fi or
ganizate acțiuni de nesupunere 
civilă.

In capitala Suediei ȘI-/1 ÎN
CHEIAT LUCRĂRILE CEA 
DE-A TREIA CONFERINȚĂ 
INTERNAȚIONALĂ DE SOLI
DARITATE CU VIETNAMUL, 
la care au participat numeroa
se personalități alo vieții pu
blice internaționale, militant i
pentru pace în Vietnam. Parti
cipanții au adoptat un 
adresat guvernelor și 
poarelor din întreaga 
de a sprijini planul în 
puncte al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, de a se pronunța pentru 
retragerea necondiționată a 
trupelor S.U.A. din Vietnamul 
de sud, pentru respectarea 
dreptului la autodeterminare 
al poporului vietnamez. Apelul 
preconizează o serie de ac
țiuni în sprijinul cauzei drep
te a Vietnamului.

Apel 
po- 

Iume 
zece

NEW YORK. — Senatorul 
Edward Kennedy a declarat 
la o reuniune în orașul 
Worcester (statul Massachu
setts) că după atingerea țe
lului privind explorarea sa
telitului natural al Pămîn- 
tului — Luna — guvernul 
american trebuie să reducă 
cheltuielile destinate progra
mului spațial american. Va 
trebui, a spus el, să adoptăm 
un program realist privind 
explorarea spațiului extra
terestru, neavînd nevoie în 
continuare dc un program 
accelerat. Nu sînt împotriva 
programului spațial, dar, a 
subliniat el, doresc ca a- 
cesta să fie inclus în ordi
nea corectă a priorităților. 
,.O parte substanțială 
bugetul spațial, a spus 
ward Kennedy, trebuie 
fie transferată pentru 
nanțarea problemelor 
sânte aici în țară. Avem n 
voie să ne dedicăm nu nu
mai pentru securitatea na
țională a S.U.A., ci șl pen
tru dreptatea sopială caro 
să elimine cauzele divizării 
și violenței".

Echipajul 
„APOLLO-IO" 
UN COLET 
DRAPELE, 
CULORILE NAȚIONALE ALE 
117 STATE MEMBRE ALE 
O.N.U., precum și drapelele în 
dublu exemplar ale statelor 
componente ale S.U.A. Ele sînt 
confecționate din mătase și au 
dimensiunile de 10 pe 15 cen
timetri. După înapoierea echi
pajului pe Pămînt drapelele vor 
fi înmînate reprezentanților sta
telor respective ca amintire a 
zborului efectuat de cabina 
spațială „Apollo-10" în Jurul 
Lunii, a declarat un purtător 
de cuvînt al N.A.S.A.

din 
Ed- 
sx 
fi- 

pre-

Consiliul General al T.U.C. 
(CONGRESUL SINDICATELOR 
BRITANICE) A DAT PUBLI
CITĂȚII UN .PROGRAM DE 
ACȚIUNE" care cuprinde con
trapropunerile sale la Cartea 
albă guvernamentală asupra re
formei relațiilor în domeniul 
industrial, care limitează drep
tul la grevă. Aceasta a declan
șat o puternică opoziție în rân
durile sindicatelor. Documentul 
va fi dezbătut miercuri, in ca
drul unei reuniuni, la care par
ticipă, pe de o parte, liderii 
sindicali, iar. pe de alta, pri
mul ministru Wilson și Barbara 
Castle, ministrul forței de mun
că și productivității.

După cum informează cores
pondentul ziarului „Le Monde", 
850 DE MUNCITORI DE LA 
UZINELE „SUPER SER" DIN' 
LOCALITATEA PAMPELUNA 
(SPANIA) AU FOST CONCE- 
DIAȚI de conducere pentru fap
tul că au participat la o grevă, 
revendicînd majorarea salarii
lor. Pentru același motiv, pre
cizează corespondentul, au fost 
Concediați și cei 362 de mineri 
de la o mină din apropiere 
de Oviedo.

Liderul majorității democrate 
în Senatul american, MIKE 
MANSFIELD A CONDAMNAT 
BOMBARDAMENTELE AVIA
ȚIEI AMERICANE ASUPRA 
TERITORIULUI CAMBOD- 
GlEl. Senatorul Mansfield a 
arătat că prin trimiterea bom
bardierelor americane „B-52" 
pentru a efectua misiuni de 
luptă și asupra Cambodgiei se 
reduc și mai mult posibilitățile 
unei reglementări pașnice a pro
blemei vietnameze.

Studenții de Ia colegiul uni
versitar din Salisbury au ini
tial o ACȚIUNE DE PRO
TEST ÎMPOTRIVA REFE
RENDUMULUI PRECONIZAT 
DE GUVERNUL LUI SMITH, 
menit să consolideze suprema
ția legilor de apartheid.

Studenții, cărora li s-au în
lăturat o serie de profesori u- 
niversitari. precum și membri 
ai clerului, printre care refe- 
rondul Paul Burrough, episcop 
de Mashonaland. s-au pronun
țat împotriva discriminării ra
siale, cerînd pentru toți locui
torii țării, indiferent de culoa
rea pielii lor, dreptul de a se 
afirma potrivit calităților pro
prii.
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