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Miercuri dimineața s-a deschis in sala de mor- 
mră a Casei Sein teii Expoziția românească și 

inl< moțională de artă populară.
Expoziția cuprinde într-una din săli producții 

de artă populară din Franța. II. D. Germană, 
R. P. Mongolă. R. P. Polonă și R. P. Ungară. 
Pot fi admirate aici porțelanuri și bijuterii, o- 
bicclc de sticlărie, țesături și tapiserii, tablouri

ale artiștilor amatori, gravuri in alb-negru si co. 
lor. costume tradiționale, ceramică.

Intr-o altă sală sînt expuse cele mai frumoase 
lucrări prezentate la a V-a Expoziție republica
nă do artă populară — creații vechi si noi rea
lizate de meșteri populari din toate zonele fol
clorice ale țării

(Agerpres)
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Filialei Petroșani a Băncii de investiții
Evenimentele de o mare însemnătate din această lună, 

cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, do
cumentele premergătoare și cele legate de desfășurarea a- 
ccstora cit și sărbătorirea a 25 de ani do la eliberarea pa
triei noastre, au marcat momentul istoric deosebit prin care 
trece țara noastră și perspectivele luminoase ce se desprind 
din directivele recent adoptate.

Programul preconizat pentru perioada 1971—1975 și li
niile directoare pînă in 1980, elocvent relevate prin Rapor
ta! prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conțin o însu- 
flețitoare chemare la realizarea unui salt calitativ hotăritor 
pe drumul perfecționării întregii noastre orînduiri socia- 
1-stc. Studiind cifrele legate de viitoarea dezvoltare de an
samblu a economici noastre naționale nu putem să nu în
țelegem ce uriașă forță socială va fi mobilizată la materia
lizarea lor, locul precis determinat pe care il are fiecare 
din no’^în acest angrenaj care este societatea socialistă.

In fața fiecărui sector de activitate stau sarcini deo
sebit de importante deloc ușoare, legate de perfecționarea 
organizării producției și a muncii, de creșterea eficienței e- 
conomicc, de ridicarea nivelului calitativ al producției ma
teriale și spirituale. Fără o reconsiderare critică a toi ce și 
cum am făcut în anii din urmă, nu se poate vorbi de pre
gătirea realistă a următorului cincinal. Lucrările Congresu
lui au relevat deosbit de pregnant că ideea de a se realiza 
prevederile din Directive fără o schimbare radicală a con
cepției noastre despre progres și perfecționare este o iluzie.

Nu este un lucru facil să se realizeze în perioada de 
1971—1975 un program de investiții de 420—435 miliarde lei, 
aproape egal cu realizările din cei zece ani predecenți. Dar 
este cu atît mai greu cu cît nu se pune problema ca aceste 
fonduri să fie „cheltuite*, ci să se asigure materializarea lor 
in acele obiective de care economia națională are nevoie în 
primul rînd.

In ultimii ani. activitatea de investiții din municipiul 
nostru a cunoscut din plin tendința executării acelor lucrări 
care asigurau realizarea planului valoric, neglijindu-se în 
mare măsură planul de punere în funcțiune. Raportul amin
tit atrage atenția că în activitatea de investiții planul de 
punere în funcțiune este unul din indicatorii principali, 
„consumarea" fondurilor fără să se asigure sporirea avuției 
naționale fiind o risipă ale cărei consecințe nu mai este ca
zul să fie suportate de bugetul statului.

Eficiența investițiilor, parte integrantă a eficienței în
tregii activități economice, va trebui să depășească stadiul 
tatonărilor și al studiilor și să devină criteriul practic uni
versal in planificarea și realizarea lucrărilor do investiții. 
Cu multă părere de rău trebuia» să constatăm că planifica
rea și realizarea investițiilor, in special cele din listele de 
acțiuni, nu au la bază criterii de eficiență, majoritatea be
neficiarilor limitindu-se la justificări bazate pe necesitate, 
ori această necesitate nefundamentată prin calcule econo
mice, rămin un indicator de apreciere subiectiv, fără con
ținut.

Și pentru că tot vorbim de eficiență economică, activi
tatea principalelor organizații de construcții-montaje din 
municipiul nostru nu poate fi calificată ca eficientă atît 
timp cît lucrează cu pierderi. Nu este cazul și locul să a- 
nalizăm de ce lucrează acestea nerentabil; important este 
că această situație va trebui lichidată și că mijloacele pen
tru aceasta se găsesc cu prisosință chiar la nivelul organiza
țiilor respective.

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
scoate cu claritate în evidență fenomenele negative care 
persistă în activitatea de investiții. Chiar înainte de Con
gres, o serie de hotărîri au stabilit unele măsuri pentru în
lăturarea acestor fenomene, sistarea lucrărilor neproductive, 
diversificarea tuturor categoriilor de clădiri ș. a. Este însă o 
gravă eroare ca reglementarea unor deficiențe să se facă 
numai pe bază de hotărîri emise de forurile cele mai înalte. 
Toți cei care activăm in domeniul investițiilor sîntem di
rect răspunzători pentru calitatea rezultatelor pe care le 
aduce activitatea noastră și nimeni nu trebuie să aștepte 
hotărîri ale Consiliului de Miniștri acolo unde competența 
noastră poate asigura schimbările necesare.

Studierea documentelor legate de lucrările celui .de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Român constituie un 
prețios ajutor in activitatea noastră. Cu riscul de a mă re
peta, remarc — bazat pc prevederile acestor documente — 
că in activitatea de investiții citeva direcții sînt hotărîtoare 
in realizarea saltului calitativ așteptat : scurtarea duratelor 
de execuție, reducerea ponderii lucrărilor de construcții, in
stalarea de mașini și agregate de performanțe ridicate, in-
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meserie
Să alegi o meserie înseam

nă a te hotărî la o răscruce. 
O răscruce pe drumul întor
tocheat al vieții I Căci fiecare 
meserie are osebitul ei, fru
musețea și greul ei. Un anu
me specific, un anume deose
bit. Unele le obligă să lucrezi 
în halat alb, altele în salo
petă. Unele le obligă să lu
crezi Ia o anumită temperatu
ră și presiune a aerului (cum 
e cea de țesător bunăoară), iar 
altele să lucrezi sub cerul li
ber, sub șlichiul vîntului și 
al ploii, ori sub tăișul gerului 
(cum e cea de zidar al șan
tierelor spre exemplu).

La aceasta din urmă am să 
mă opresc cu. un exemplu. 
Nu ca să-i conving pe cei ce 
nu sînt convinși de frumuse
țea și greul acestei" meserii 
(așa cum le arc oricare alta). 
Nu I Căci aici se poate aplica, 
parafrazat, dictonul: simte și 
nu .cerceta I Acela ce nu cu
noaște satisfacția pe care ți-o 
poate da munca pe șantier 
ori cel care n-a trăit, măcar 
o zi, —> simțindu-se atras de 
ea — viitoarea pasionantă a 
șantierului; acela care nu a 
simțit că admiră, privindu-i 
în toiul muncii lor, pe acești 
temerari făuritori — prieteni 
și dușmani ai naturii —, nu 
poți să-i convingi prinlr-o fra
ză că intr-adevăr această me
serie de zidar e frumoasă. Iar 
cine nu a așezat măcar o 
dală intr-un zid o singură 
cărămidă, aștcrnînd în preala
bil, cu grijă și dezinvolt mor
tarul, și apoi bucata roșie de 
lut ars, iar o dată cu ea o 
bucățică mică (dar se cheamă 
o „bucățică") din sufletul lui, 
e foarte greu măcar să intu
iască ce înseamnă ZIDAR,

Ion MARGINEANU 
după o corespondență 

de la IULIAN 1ORDACHE

în ziua de 27 august a fost 
semnal la Ministerul Comerțu
lui Exterior un Protocol pri
vind schimbul de mărfuri pc 
anul 1969 intre Republica So
cialistă România ’și 
Economică Benelux.

Pe baza acestui 
România va exporta 
nea Economică Benelux produse 
chimico, ale industriei meca
nice, siderurgice, ale industriei 
ușoare etc și va importa in-

stalații, mașini, utilaje, produse 
siderurgice, chimice 
neferoase etc.

Protocolul a fost 
din partea română, 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. iar din 
partea Uniunii Economice Be
nelux, de Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești, și Jonkheer dr. Dirk Van ' 
Eysinga, ambasadorul Olandei 
la București.

„Cuvîntare la sesiunea 
jubiliară a Marii Adu
nări Naționale consa
crată celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul 
fascist".

FORESTIERI

MY FAUR LADY

Opera de stat din Timișoa
ra, colectiv artistic presti
gios, care ne-a obișnuit cu 
reprezentații de înalt nivel 
interpretativ, va prezenta în 
fața spectatorilor din Petro
șani, în zilele de 11 și 12 
septembrie 1969, spectacolul 
de mare succes al stagiunii 
curente, opereta „My Fair 
Lady" de Frederik Loewe.

La baza acestei valoroase 
lucrări, stă, după cum se știe, 
comedia „Pygmalion" de 
George Bernard Shaw, în 
prelucrarea libretistului Alan 
Lerner.

Lansată cu deosebit răsu
net, în 
1956, la Mark 
Theatre din New 
per eta „My Fair

ziua de 15 martie 
Hali înger 
York, o- 
Lady" a 

cunoscut, de atunci, și pînă 
în zilele noastre, cele mai 
strălucite succese, pe toate 
scenele undo a fost reprezen
tată. Și aceasta, în principal, 
datorită atît bogatului ei con
ținut de idei, cît -și muzicii 
inspirate a compozitorului 
Loewe.

Pe scena Operei timișore
ne, lucrarea a fost realizată

regizoral de binecunoscutul și 
apreciatul artist al poporului 
Ion Dacian, în decorurile ar
hitectului Ștefan Norris. Con
ducerea muzicală e susținută 
măiestrit de nu mai puțin 
prestigiosul dirijor loan Ke- 
cenovici.

Păstrînd întrutotul caracte
rul original al spectacolului, 
realizatorii montării timișo
rene au reușit să imprime 
multă forță dinamică desfă
șurării acțiunii, vervă de bu
nă calitate.

Interpretarea este asigurată 
de un colectiv artistic se
lect, cu o recunoscută expe
riență în genul operetei.

„My Fair Lady" se situ
ează, după opiniile specialiș
tilor, printre cele mai antre
nante spectacole de operetă 
ale stagiunii.

Realizarea colectivului ope
rei timișorene, ca atare, me
rită a fi vizionată.

Deci, dragi Cititori, în cu- 
rînd, în sala mare a Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Petroșani, ar timișoreni 
vă așteaptă.

Noul restaurant „Calatis" din Mangalia.

Opt sonde sfredelesc pămîn- 
lul în partea cea mai vestică a 
Văii Jiului, la Cimpu lui Neag, 
pentru a-i descoperi bogățiile 
subterane: rezervele de cărbu
ne. Lingă sonde, un conglome
rat de țevi ele, lungimi și dia- 
metre diferite, noroi, miros de 
motorină și ulei. Sondorii urmă
resc, fiecare de la locul său, 
„pulsul" instalațiilor. Totul de
curge normal.

Dar... La sonda nr. 5 828 se în
trerupe alimentarea cu energie 
electrică. Pompele de noroi, gra- 
nicul, stația de alimentare cu 
apă sini „la pămînl". Forajul 
staționează. E avarie I

La numai o jumătate de oră 
de la declanșarea deranjamen
tului, electricianul de serviciu, 
Petre Coteț, sosește de la Lu- 
peni în plină noapte. La lumi
na feștilelor, descoperă anoma
lia apărută la generator. înlo
cuiește rulmentul spart cu al
tul nou. După două ore și ju
mătate de intervenție, la sonda 
nr. .5 828 motoarele merg din 
plin. Forajul continuă.

...In schimbul de dimineață, 
în „arterele" metalice ale son
dei 5 843 „pulsul" bale tot mai 
neregulat. Sondorul șef Nicolae 
Pană observă la aparatele de 
măsură și control deviație 
bruscă.

— Avarie I
In cuvinte puține, își infor

mează apoi oamenii din subor
dine despre cele înlîmplate. Gar
nitura de prăjini s-a rupt la a- - 
dincimea de 200 m. In asllel de 
cazuri nu e timp de pierdut, 
trebuie acționat cu promptitudi
ne pentru ca avaria să nu se 
extindă în durată. Sondorii, a- 
vînd „lecția" 'învățată, dau răs
punsul cuvenit. Prăjinile sini 
scoase intr-un timp record. Greu
tatea constă in scoaterea țevii 
rupte ce nu mai stă înfiletală, 
amenințînd să fie îngropată cu 
noroi și roci din „pereții" son- 
lei. Cu atenție, dar și cu o dexte
ritate deosebită, sondorul șei 
Nicolae Pană, sudorul Sandu So
ra, motoristul Stan Tănase, po
darul Gheorghe Pugna au intro
dus „dornul" de îniiletat în son
dă, l-au înșurubat in prăjina 
ruptă și, după numai o oră de la 
ruperea țevii, sondorii au ex
clamat cu toții, entuziasmați de 
propria lor izbîndă :

— Gata I
Șeful sondorilor, inginerul Ion 

Todea, mindru de oamenii săi, 
ne declară :

— Intervențiile sini destul de 
frecvente in activitatea sondo
rilor. Deși se deosebesc una de 
alta oamenii noștri acționează 
cu aceeași promptitudine în c-

vltarea oricăror anomalii. Ava
ria de la sonda nr. 5 843, ca să 
dau doai un exemplu, a lost 
deosebit de dificilă. O singură 
manevră greșită ne-ar ii costat 
sute de ore de Instrumentație, 
zeci de mii de lei chelluițl ne- 
productiv. Dar oamenii știu ce 
au de tăcut, își iac datoria așa 
cum se cuvine.

Spusele șefului de secție sînt 
eoni ir mate de laple. Pe 7 luni 
din acest an, sondorii Secției 
de explorări Valea Jiului au fo
rat 228 m sondă peste prevede
rile de plan, rezervele de căr
bune cocsiflcabil promovate în 
această perioadă, fiind sub
stanțiale. In primele 10 zile 
ale lunii august, sondorii 
din municipiul nostru, în fruntea 
cărora se află maiștri price puii 
ca Grigore Șlefănoiu, Victor Teo- 
teoiu, Gheorghe Moldovan, Du
mitru State și muncitori des
toinici. cum sini Nicolae Pană, 
Ion Găman, Gheorghe Avrames- 
cu, au atins recorduri ce le 
aleslă și mai mull hărnicia. Tur
lele ridicate de el, sondele pe 
care le dirijează, dar mal ales 
zăcămintele de cărbune puse de 
sondori In evidență, ne asigură 
că in curind Cimpul lui Neag 
va deveni ceea ce este acum 
Urlcaniul, Dilja, Paroșeniul, Băr- 
băleniul, Livezeniul: una din lo
calitățile industriei noastre car- 
bonileie in plină dezvoltare.

colile din Valea Jiului
sînt gata să-și primească „locatarii"?

17 zile. Doar 17 zile au 
mai rămas"' pînă in 15 sep
tembrie, cind toate școlile își 
vor deschide larg, în 
festiv, porțile pentru 
primi, așa cum se 
„locatarii'-elevii. Mai e pu
țin ? Mai e mult ? Au fost 
terminate la timp construc
țiile și amenajările școlare 
programate a se efectua in

această vară ? Mai există 
rămîneri în urmă ? Pot fi 
recuperate la timp acestea ? 
Darea în folosință a tuturor 
noilor amenajări va fi în în
tregime asigurată ?

Iată cîteva întrebări, ale 
căror răspunsuri am 
tat să le aflăm cu 
jul unui raid-anchetă 
școlile Văii Jiului.

Noul ~ an școlar bate in
sistent la ușă. In municipiul 
Petroșani, după cum am aflat 
cu prilejul vizitei noastre, în 
afara faptului că spațiul șco
lar va fi mărit, prin darea in 
folosință a 
Bărbătenii 
școlii din 
ministrativ

carii, în mai toate școlile 
s-au efectuat, in perioada 
vacanței de vară a elevilor 
(iulic-august) reparații și. a- 
imenajâri curente, necesare 
îmbunătățirii condițiilor de 
studiu ale elevilor.

Despre toate acestea, pe 
rînd, în cele ce urmează.

Pentru început un scurt 
popas la...

Școala generală din Cimpu 
i Neag, instituție de învâ- 

țămînt care pregătește peri- 
:ru viață copiii minerilor, son
dorilor și forestierilor din fru
moasa localitate montană, se 
află deja în... așteptarea ele
vilor (săi, pusă la punct, cu
rată, aspectuoasă. Reparațiile 
curente au fost terminate la 
timp și in bune condițiuni. 
Am primit asigurări că nimic 
nu va impieta o primire cal
dă, „pe cinste" a elevilor, la

15 septembrie. Le-am reținut 
și ni le-am notat pentru a... 
nu le uita ulterior.

Și la școala de 4 ani din 
cătunul Firizoni, ruperea ulti
melor 17 file din 
pentru ca jumătatea 
tembrie să găsească 
ordine este nerăbdător 
Reparațiile curente 
au fost trecute de o lună în 
„catastiful1! amintirilor, a fost 
introdus curentul electric (prin 
„contribuția voluntară a pârin-

ților celor 
școlii e curată „ca-n r_____

în aceeași măsură, ca în fie
care • vară (și o instituție șco
lară caro se... pretinde 
poate proceda altfel), condu
cerea Liceului
nut să-și „gătească” 
montele cu. tot dichisul 
grija. Localul a fost, in luna 
trecută. minuțios îngrijit, 
vopsit și spoit. Instalațiile 
sanitare au fost reparate in 
totalitate. în cele 1(5 săli de 
clasă tronează solemn și grav 
o curățenie desăvîrșită. O ne
dumerire, doar, tangentă la... 
exteriorul' liceului : cîndva
eram, convinși că acolo unde 
lipsește ceva, completarea de
ficienței se impune. De ce este

nevoie ca gardul împrejmui
tor să posede ncaparat „pică
țele", plăcile de prefabricate 
— lipsă la inventar deocam
dată (din cine mai știe ce mo
tive) — nu pot fi... readuse 
înapoi sau înlocuite ? Nu de 
altceva dar uneori, parca și... 
haina „face" omul, vorba 
aceea !

Inccpînd din anul școlar ca
re se apropie, la Uricani se 
deschide o nouă școală — spe
cială — cu clase I—VIII, 
fostțil local administrativ

săli de clasă,

In stația Bărboși — important nod de alimentare cu ener
gie electrică a municipiului Galați și a Combinatului side
rurgic — a început montajul unui autolransformator de 200 
MVA. Agregatul și aparatura, construite la uzina „Electropu- 
tere" din Craiova, rivalizează din punct de vedere tehnic, 
după cum apreciază specialiștii, cu cele, mai reușite produse 
de acest fel cunoscute pe piața mondială.

O
După studii cc au durat mai mul ți ani, asupra color mai 

raționale forme de coronamente din-, livezile intensive, dr. ing. 
Ion Dumitrache de la Stațiunea experimentală pomicolă din 
Bistrița a stabilit că dirijarea creșterii coroanelor pomilor sub 
formă de palmetă cu brațe oblice, de triplă încrucișare a ra
murilor și de fus-tufă aplatizai asigură o serie de avantaje.

O
In zona cuprinsă intre Muzeul Satului și Pavilionul B 

al Expoziției realizărilor economiei naționale s-a deschis Tir- 
gui de artă populară.

Frumusețea universal recunoscută a obiectelor din lemn, 
din cerdmică și a țesăturilor românești poate fi admirată din 
plin in acest tirg pentru care au lucrat numeroși creatori 
populari (lin toate zonele etnografice ale țării.

In interiorul Fabricii de piino din Pitești.
(Agerpres)
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ȘCOLILE DIN VALEA JIULUI 
siit gata sâ-și iirimscâ „locatarii"

i> a -a. wmplcl „vratimvn- 
tuta“ pentru începerea anului 
de învățământ. Poate ar li 
trebuii să Tic mai demult ! 
Dar... mai sint și ©reiftftți.

Dc la Vricani a doua marc
haltă” la...

EJogalii recohă de frueie de pădure
Prin grija Oouhtrilor silvice din Fotrosani și 

Lupcni, S'Bii deschis mai nnfke reobne de ao- 
lcclare a fructelor do păduri'. Pină in prezent 
s-.iu colectat ,p('st( 30 000 kg zmeură. 12 000 kg 
.ifine nugre. 2 OOP 'kg • •’.rtpeffei — carr jun Jcwt 
(.•wpiduilc în țară și iporto hoiarc.

Grlc -mai -bttnr rezultate k-,a htoținut c-Mrid 
T.bczcni, condus de Eugen Cristea, carr a cc- 
u-rtat cantitatea cea mai marc di- fructe de pă
dure ș<i a dirijat expedierea fructelor dc l.t toate 
•noMrnlr. 4

norespondeni

doric post-mori cm ?

Potrivit tuturor așteptări ior 
X-P'Dlrw că, orice am zice, obiș- 
neâața creează o stare d • m- 
orederc in posibilitățile celor 
<w»rc nu tt'-au lăsat niciodată 
«ă ți schimbi părerea). șcwiLilc 
ri'nv-rak? dc -pe teritoriul ora
lului Lupcni nc-au întimpinat 
«ett. radieri dc străluciri', de 
Tumină si prospețime Dacă 
$»«niru faptul i â svi turul l.G.L. 
•tf p localitate a planificat toa- 
* urările de reparații in iu- 
l.t' și — mai mult s-a ținut de 
■cm int — in prezent școlile. 
tSxscle acestora; puțind accepta 
■ori mîndric comparația cu o- 
r'inzile — se cuvine a fi Tor- 
TFUlate felicitări, acestea, in 
«arcași măsură, pot Ti acor- 
dkfle și 'traducerilor școlilor, 
•care s-au preocupat indcaproa- 
<pc dc duerrea la bun sfirșit 
» lucrului început. Fără con
lucrarea permanentă. î'ără co- 
Ttfborarc zilnică, numeroasele 
lui rari dc reparație, dc rc- 
wpsiro și amenajare s-ar fi 
«Tliit și astăzi pc drumul dih 
«>■ început și finiș. Sintem 
«tgur: de asta !

Sfiala generală nr. 1 are, 
-ar:. m aspect estetic demn de 
»r\ dial. Spoitul claselor și 
«coridoarelor, -vopsirea soulu- 
r:4or — lucrări căra au pre- 
wn-.-iat miri! •nu] finisării re

parațiilor <4 iulie) au fost 
■demult și : rminatc. in grija 
■uonducerii ș olii răminind ^our 

cjot. Spiritul gospodăresc 
<orrmikjr absolut in această 
î*oulă, n-a lăsat nimic pi? din- 
•aiară. Curtea — grădină, ron
durile dc trandafiri multico
lor; căra ..îmbracă" localul în- 
*» nn -veșminF de vilă — to- 
4-e atrage la această școală.

•in situație aproximativ simi
lara se afla și Școala gene
rală nr. 2. Și — aici se aș
teaptă in liniște începerea 
noului an școlar. Dacă și ma
gazia pentru depozitarea com- 

niluhii pentru iarnă ar a- 
wra o menire, o destinație 
tȘB-un.„ destin mai acătării, 
«le cîteva reproșuri ni le-am 
ft păstrat pentru o altă insti- 
«buție școlara. Așa insă... le 
fj.'tisăm aici.

La Școala generală nr. 3, 
totul fiind terminat din luna 
iulie, in august a fost rcptrrrrt 
și mobilierul școlar. pe alocuri 
deteriorat, h fast repus în 
iiondiții optime materialul 'di
dactic, terenul dc sport a că
pătat aspectul (necesar 1) al 
unei adevărate arene a spor
tului iar in fața localului 
școlar au fost ./plantate** 
(cind există inițiativă. inte
nt's, se află ușor și mijloace de 
înnoire) citeva bănci necesare 
in pauze.

Liceul — așa cum îl știm ! 
mîndru, solemn. maiestuos. 
Totul — gata, „ca la carte.

Despre noul edificiu școlar 
clin Hârbâlvni. cititorii au 
aflat cu prilejul unor ante
rioare însemnări inserate, la 
timpul cuvenit, in ziarul nos
tru. Ceea ce insă cei din afara 
Lupcniului nu cunosc este că 
arest nou local, care va sa
tisface integral cerințele invă- 
țâmintului... n-a fost încă re
cepționat. Mai precis. noua 
școală iacă nu s-a aliniat la 
«peronul" dc pe care va porni 
..trenul” anului dc invățămînt 
I960—1970. Se zice că acest 
local, cu opt săli de clasă, ar 
fi fost demult terminal d.ră 
Grupul II construcții n-ar fi 
încetat ..manipularea" lucrări
lor în perioada mai-iulic. Poa
te ! Să nu uităm însă — vorba 
șoricelului carc-a răspuns că
milei că cl a mai fost și 
bolnav, de aceea a rămas mic 
— că... a mai și plouat ! Deci 
mai există și justificări. Poa
te că, potrivit noilor (da, da, 
pentru că au mai fost) garan
ții, școala va Ii gata in 1 sep
tembrie (tencuitul exterior, 
amplasarea sobelor de tera
cotă, instalarea a toi ce ține 
de canalizare, a scărilor, cons
truirea unei magazii de com
bustibil — e. totuși, de lucru, 
nu?) Să așteptăm.

Și pentru că tot așteptăm, 
să sperăm că un ritm- alert, 
propice recuperării micilor ră- 
mîneri in urmă se va abate și 
pe șantierul Școlii generale 
din Bârbăteni.

De la 'Lupcni, autobuzul ne 
duce la...

Scuterul l.G.L. din locali
tatea do la poalele Paringului 
(șef Jacob C-hiorcanu) nu a 
concentrat, cum era dc aștep
tat, toate forțele, in timpul 
verii, pentru afeotuarca la 
toate școlile a unor lucrări 
de bună calitate, intr-un timp 
scurt. Au avut prioritate — 
cum, poale, nu c normal — 
școlile cele mai bine întreținu
te, mai aspnotiwoaBe (Lncoul 
teoretic și Școala generală 
nr. 5). colclalte. undp ©roulă
țite și 'lipsurile abundau, ifimd 
lăsate perftru -a doua puriuudă 
a verii. Dc ce? ‘Cine mai 'Știe'1’ 
Cine mai poate ști de ce in 
cele trei corpuri .de clădiri ale 
Școlii generale nr. 1, execu
ția iJuurârilor -simple ^spoit, 
vopsit, ropurații la instalațiile 
sanitare) este sub nivelul ce- 
rinț-elor, dc slubă calitate ? 
Cine știe din ce motive lucră
torii trimiși de sectorul l.'G.L. 
din localitate își arogă .dreptul 
dc a nu -respecta indicările 
primil-e din partea conducerii

școlii prix inel ouloarea vopsclii? 
Și cine ponte să priceapă, 
vorba șefului de echipă x'iotor 
Ilindeac, că nu se pttate obține 
ușor A'Qpscnun necesară, tttunei 
cind < <ti grăbit cind ții nea
părat să-ți respecți cuvîn’tul, 
angajamentul ? " '

La Școlile generale -tini Jioț 
și luunărite de mQp&-
rațiii -,și nmenajări au rnuopul 
cu o itttîr®ie.n.e cxugoraliă.

Cuiiățonia localui'îlcn- *c tă 
râgânuazâ. astfel, ăncâ omv 
știe pină <ciînd. Ponte pl’inbno 
\ inovații «acestei 'Slslni <cle lupt 
se vor :Bim,ții și conduGunite -ce
lor doua jnslitu,ții die ,'vi'Muțțu- 
mint, .care au lăsttt Witdbur-îic 
gospodărești ale ședlii <pe* nwna 
vrounni «cudr-u .didhobic san 
chiar -a personitlu'lili de servi
ciu ’! D-apoi -drepturi ?

La ȘuoSla -genurală uit. <He- 
trila — Lonea. totali -e bine'.!

Apoi, .am’ pornit-*© irnițpoi 
la...

■

a
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Și ne oprim la Liceul teoretic. 
UVi local modem. aspectuds. 
luminos. Un local pe care și 
t-or dori, -ca „gazdă-, orice 
Jîedru didactic sau elev din lo- 
■ca li taie. Aid am aflat insă 
nu numai că nimeni dintre 
-aonomâtoru orașului nu se 
^i-ndeșle să dărime, să azvârle 
Chiar. în Morișoara. inesteti- 
oul și dezgustătorul local dă
răpănat și părăsit care acope
ră neplăcut fața localului li
ceului (aminare care, să re
cunoaștem. denotă o crasă nc- 
iiksarc.), dar și că lucrările dc 
«amenajare a liceului (spo
ieli simple, vopsitul cu ulei) au 
lost tărăgănate ne justificat 
(lipsa humei, a prafului de 
■cretă și a vopselei considerin- 
d-c, atit noi cit și șeful de 
echipă Szekely Carol, dezinte
res din partea sectorului 
lrG.L Vulcan). Și pentru că 
Ici a venit vorba despre vesti
giile fostei bodegi din fața li
ceului lansăm o întreb are : Nu 
s-ar putea amenaja în locul 
acestor triste vestigii (pen

tru că nu ne îndoim, că vor 
fi totuși „confiscate") a unui 
parcul eț recreativ ?

La Școala generală nr. L in 
această vară, conform devizu
lui întocmit, s-au efectuat — 
mai precis incă se efectuează 
— lucrări de supraetajare. 
Grupul II construcții se află 
cu lucrarea in stadiu destul de 
avansat, însă de-abia in 15 
septembrie — deci pină in ul
tima zi a vacanței școlare se 
va lucra — localul va fi gata 
de a-și primi în condiții co
respunzătoare elevii.

Și aici — ca și la școala 
din Bârbăteni — aceleași ge
neral valabile observații. Să 
le mai repetăm ? N-are rost.

Celelalte școli generale din 
Vulcan au fost aduse, din 
timp, nu c-u puține eforturi, 
pe linia de „lansare" în noul 
an de invățămînt. în prezent, 
chiar și dacă miine ar fi 15 
septembrie, elevii ar fi bine 
veniți. sărbătorește primiți.

De la Vulcan, străbătind Pe- 
troșaniul, ne am oprit la...

MÂXiVfi EFICIENȚI
Ui mare din pug i

irta conslruc’.jjlur, calitatea ridicată a lucrărilor, 
economia de resurse materiale și bănești, creșterea produc
tivității muncii, toate grefate pe perfecționarea conducerii 
și organizării activității do investiții-eonstrucții.

In contciaui marilor prefaceri ce sint așteptate, schim
bări calitative vor trebui sâ se pnoducâ și in ce privește 
activitatea dc finanțare a investițiilor. Sintem conșlâenți 
de sarcinile pe .urc le avem în față, de greutățile și defi- 
r rf!Jț I care există ÎB aC.Lvitalea non,șiră Eliipi,păreți fftrXUa- 
Lsj.t.-tj. . . operat v halea ndicală, calitatea dantralului sint 
i st irtit'-c r-surs' in - d .-rea îmbunătățirii necomcșaiLe a 

.•uncii noastre. Dar obiectivul major spre care va trebui 
sâ jiucntâm in primul rjnd este exigenta în contrei Kj 

<-m in v-dr-rc exigența birocratică, funcjenârtasuâ. i a- 
tk.âriaul spirit de răspundere pentru f »nd urile care sg 
-clH-ltulc'Sc și care va trebui să de*mâ p- ■ ’.păluj obiectiv 
și ■ca.raet'errbijcd esențială a auUvilâții JiLal.j noastre.

Școala generală nr. 1. Re
parațiile s-au terminat in iu
nie. Curățenia — in -iulie. Lu
crările — de bună calitate, 
satisfac intrutotul cerințele și 
exigențele inv.ățămintului de 
10 ani. Bănci- malarial didac
tic — la punct.

In același stadiu - școlile 
generale nr. 2, nr. 3 și nr. 1

La Școala generală nr. 5 — 
un plus de farmec; baza spor
tivă a elevilor, la amenajarea 
căreia și-au adus contribuția 
cadra didactice, elevi și pă
rinți ai acestora. De acum, 
s-așteptăm... campionii !

Șprc deosebire de unul tre
cut, Școala generală nr. 6 ara
tă acum altfel. Suma afeutată, 
se vede treaba, a fost utili
zată cu mai mult simț gos
podăresc. Aceasta — in inte
rior. Pentru câ, pe dinafară 
— o spunem din nou, cu con- 
x ingerea sigură că repetăm un 
lucru asupra căruia nimeni 
nu-și ațintește ochii — ne-a 
întimpinat aceeași priveliște : 
geamuri sparte, neîndupleca
tul placaj — bandaj al porții 
laterale, gard cu „o lruo" Cla 
fel ca ceil al liceului Urjuani).

La instituția de invățămînt 
a cărei vîrstă este doar de pa
tru ani (Liceul industrial mi
nier), lucrările de reparații 
n-au început deert de aîtcva 
zile. Dar, după cum am fost 
informați, ■ se vor termina la 
timp. Dacă am avea... Joc sa 
ne îndoim de exactitatea în
deplinirii promisiunilor, am 
face-o. Așa, însă, să-i lăsăm pe 
lucrători să termine la timp 
postamentul pe care se vor 
fixa strungurile, frezele etc. 
Și sâ ne mulțumim cu asigu
rările primite...

La Licetîl teoretic, in inte
rior, nimic de cihiectal. Spo
irea exteriorului localului insă 
întârzie. Să fie vorba de o 
lipsă de inteligență în planifi
carea acestei lucrări ? !

Critică situație la Școala 
comercială. Lucrările de inte
rior nu sint incă gata 1 (Dacă 
cineva trebuie să se trezească 
la realitate, atunci s-o facă 
neintirziat pînă nu-i apucă... 
ziua). Pe abruptul povârniș în
spre... totalul dezinteres se află 
noul local, primit recent, 
destinat internatului elevilor 
școlii. Chiar dacă I.G.L.-ul are 
prea multe solicitări, credem 
că printr-o mai judicioasă pla
nificare a oamenilor săi, se 
puteau începe și aici lucrările 
in timpul afectat. Pentru că... 
deschiderea anului școlar e 
cert că nu poate fi aminată 1 
Fostul cămin al Exploatării 
miniere Dîlja, deci trebuie să 
primească cit mai curînd posi
bil aspectul și titulatura __ de 
internat de elevi!

Conducerea -Școlii sportiv-e 
a expediat I.G.L.-ului, încă 
din luna februarie, o comandă 
pentru executarea unor lucrări 
de reparații 3a acoperișul 'lo
calului și de zugrăvire. a 
unei singure săli de clasă. 
Din februarie și până in pre
zent de iwei de <arî, roprezen- 
tarrțJ ui 1 :GJL.-.ului... vani, lidi, 
vid. Au venh, au văzul (au 
inlrobat, în tr.eacât, dacă mai 
e ceia -de făuut, <deșă nu fă
cuseră în prealabil nhuk'J >' au 
plecat! Hlefiegerea. moaslră

refuză să accqptc' asenienea 
zionuiii ’!

Doaprc situuțiia nqparmfilkar 
la Șeoala popitlară de antu. 
dacă momentan ne->ar sta Ua 
indeminâ odlec.țâa de imul' 'tre
cut a ^jarului nostnu, .hm 
copia <adte spuse atunci, vala
bile și azi. Miuiic nou srib 
soare’! Nimeni de la ifÎG.L. nu 
trece jpe Strada Școlii popu
lai c. nici măcar cu autobuzul, 
să iadă că cineva, ceva, in
tr-un uo’lț, îi așteaptă <! Piuat 1 
Ar avea ce vodaa...

Conducerea Ctatțptflui scailor 
minier și-a planJEicat, în ni
cest an mai bine IJucnatriile -de 
reparații. 'Cu salaniații ai șco
lii, s-a efectuat spoirea Inte
rioară a căminului *de 300 
locuri, a celor 12 săli de dlab'ă, 
amenajarea a două laboratoare 
moderne, unul perrimu exploa
tări miniere iar celălalt pen
tru fizică și electrotehnică, 
dotindu-se cu material "didac
tic, mașini și utilaje moderne 
necesare desfășurării iiîț con
diții foarte bune a orftior de 
practică. Au mai fost efec
tuate lucrări dc mărire a spa- 
țiidui bucătăriei, al sălilor de 
mese, a sălii profesorale, a 
altor săli, îmbunătățiri care se 
vor resimți în desfășurarea în
tregului proces instjruotiv-edu
cativ.

Spațiul localurilor uiiHâtfilor 
din învățămintul preșcolar se 
va mări, anul acesta, prin da
rea in folosință. la • <1 septem
brie, a crcșci dc copii cu 80 
de locuri și a unei .grădinițe în 
cartierul Aeroport. Aici, sta
diul lucrărilor este destul de 
înaintat, în prezent 'Lucrîndu-se 
la finisarea interioarelor și la 
amenajarea curții, -TSolatS cu 
interesante jocuri pentru copii.

o
Considerăm, înaintea orică

ror condhideri, că beneficiarul 
(Inspectoratul șcdlar și . con
ducerile școlilor) trebuip să 
impulsioneze la maximum, în 
aceste puține zile care ine mai 
despart de deschiderea anului 
școlar, munca de punere Ia 
punct, în cele mai miei amă
nunte și detalii, a școlilor.

Faptele relatate de noi aici 
denotă, în primul rînd, că 
există o serie de lipsuri se
rioase in organizarea' și, mai 
ales desfășurarea lucrului de 
reparații, construoți] și iime- 
najări pe diferite „șantiere", 
școlare și în al doilea rînd că 
nu lipsește „la apel“ nici acea 
slabă activitate, atît de îndru
mare cîl și de oontrol, din 
partea forurilor răspunzătoare 
din consiliile populare orășe
nești care urmăresc 'îndepli
nirea planului de construcții 
și amenajări școlare, a șefilor 
sectoarelor l.G.L., a conduce
rilor școlilor.

Dacă actuala situație <-,te - 
urgent analizată, sub îndru
marea și cu sprijinul organiza
țiilor de partid, și se iau ma
suri -operative pentru recupe
rarea tirturor rămînerilor în 
urmă, care distonează neplă
cut jntr-un „angrenaj" solid, 
anul școlar poate... veni liniș
tit în oricare școală din mani
ei J) iu.

Altfel...
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Expozalie românească de
r^respuBdeuLi.. Agorpues din Tokio, Fterea 

Tu iu, «racsmile : Iu etedtrta „Mit-subMu 
«ivringv din ctaBriri orașului Tokio s-a dewfari 
« expoziție românească de icoane pe «Jinta 
orgauizală de Liga C.NJE.SXJXJ. din Japonia in 
colaborare eu ambasada României la Tokio și 
M misterul de Externe japonez. La deschide
rea expoziției a.u luat parte ifiroshi Kai, preșe
dintele Ligii L.N.E.S.C.O. din Japonia, M. 
Maguchi, șeful direcției pentru problemele 
Europei răsăritene din Ministerul de Externe 
japonez, membri ai corpului diplomatic, oameni

icoane pe sticlă la Tokio
de artă și cidtură. -Ambasadorul rumân la 
Toldo, Lon Datcu, a tăiat panglica inaugurală.

Cele W de icoane pictate Pe sticlă in secolele 
A MII, XfX și la începutul secolului al 2LX-teaau 
fost trimise de Cwnutetul de stal pentru cultură 
și artă.

Icoanele expuse la ..Mitsubishi Skyring' sint 
j eprezentalive pentru tradițiile artei populare 
din regiunea Clujului, din Țara Bîrsei, de pe 
valea Sebeșului, din regiunea Sibiului și din 
Oltenia.

Expoziția se bucură de un deosebii succes.

Soarta oamenilor ca Mala 
ilari ertc ca* .ou .timpul să Ifie 
dnți uitării. Dar oricât de pa
radoxal ar părea, ronumclc 
Matei Hari, ca regină a spio
najului, a apărut flbia după 
moartea oi și, timp de aproape 
51) dc ani 'lumea a -continuat 
să vorbească d-espre ca. Care 
au fost motivele acertdi «lorii 
post-mortem .?

î’IRiIML’L .este ‘legat 'de xc- 
©vetiitl absdltrt <în care sa des
fășurat ancheta și •procesul 
Matei iHar.i. Autoritățile Ifran- 
*ccze mu ou .comunicat nici
odată rtficiăl •capetele de acu- 
zane *carc >i srau adns și pon
tau ne a fost .condamnată la 
ouiBiHe. Dosarul Matei 44ari se 
ipăBtroa'ză și acum <în aihivele 
-fwiort’te Jfte Minislerithii Apă- 
irăriîi 4il IErairtei.

AL 'BOWLEA anuttih arc un 
«caracter 'Pnr -personal, legat 
de 'inOlinatra Matei Hari spre 
(tot 'felul de ihusanoiri și fan- 
<lcan, mai ales «hînd .era woitba 
<de 'biografia oii. Fantezia ci 
«nongea atît 'de ;dqparte -incit 
.uneoni ajungea -să-și 
ipvopniile inuHoadirii.

Șl 1A SFIKȘIT AL 
LEA NMiHUTV <mai
itanguirță cu tțfera ^ncisftă, 
miciduciim <au ipersoarailitatea 
.dansatoarei - in socotliri XX a 
•crescut ihttoresUl ipurrtru .cei ca
re .odinioară au inourcat și 
descurcat lîțole unui țțăiii. Și 
.aceasta '©u sfiit «nai .mbit pon
tau cazul de Iată ftn .cane inis- 
teriosifl personaj <ente .o 'fe
meie. Așa ‘ar <ex>|ilică tde tce în 
ultimii ani uu lincuput să a- 
jiarâ ilat unai midie <curțți și 
•artiicoîle <dea.pne Ifinumnnsa dan
satoare. ILmprumutiind .unul <le 
11a altul tfiapte inusoncftl.e și a- 
•dăugind >la mwdie ’detalii sui- 
•geneiăs .autori lipsiți de 
scrupule au ridicaLe .deodată 
!la .rangul <de ceea mai miare 
sjiinanâ a .tiUtiiuuxr ifiimpsirilor 
și .popoarelor.

văzut fotografia unei femei 
frumoase pe care era notat 
„anul 1905". Celelalte pagini 
alo albumului conțineau o 
mull-ime de fotografii, tăie
turi din riare, scriswi, cărți 
de x izhă, 'bihttelc «tc.

Este albumul ei — i-a 
explicat laeonic Anna. Aici 
este toată viața <ei, nu am pu
tut s-o ard.

Vaagenaar a rămas toată 
seara in casa fostei cameriste. 
Viața Matei Ilari s-a perindat 
prin fala lor an dc «n : lupta 
cu prim*Ac ifirepl.*' wpnc succes, 
afirmarea ca talentată dan
satoare. primele intrigi, inevi- 
labilcte rivalități, turneele 
s.a.ni.d. Muncea fuarte mult. 
Dădea cile 2—3 spectacole j>c 
m.. Amănunte interesante ! 
Și lotuși 4lin albuui lipsea e- 
seiițialul : -detalii «lespre aoti- 
\ italca spioonei Mata Hari.

La plecare, camerista i-a 
spus.:

— Vreți să Luați albumul ? 
X’i-| «fier, dar cu o condiție : 
să nu-1 da ți nimănui înainte 
de moartea mea !

Americanul a acceptat De 
bătj'îna «tlandi

icveadă

TREI- 
■aurmd 
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Mârixurisirîle balrînei
Anna Lintschens

Numai o întîmplare, sau mai 
degrabă două, au permis în 
cele din urmă ca, după o ju
mătate .de secol, să se -afle a- 
devărul despre Mata Hari.

Prima a avut loc într-o sca
ră din iarna anului 1932. cînd, 
intr-un sătuleț olandez din a- 
propierea frontierei ibelgione, 
și-a făcut apariția Sam Vaa- 
genaar, directorul pentru "Eu
ropa al publicității studioului 
de filme Metro Goldvvyn 
Mayer de la Hcftlywood. Stu
dioul american urma să rea
lizeze un film deapr.e Mata 
Hari (in care .ralul principal 
ora .interpretat de cunoscuta 
actriță Grota Garbo). In satul 
olandez se afla Anna Lint- 
sohens — fosta cameristă care 
a slujit-o timp de 12 ani pe 
Mata Hari.

Bătninica -l-a iprjmit bucu
roasă. Vaagenaar a întrebat-o 
dacă nu-și amintește cumva 
episoade din aiața fostei ei 
stupine.

— Aș .putea să spun că nu 
a fost niciodată sp ioană, a 
răspuns zâmbind amar Anna 
Lintscliens.

Vaagenaar se aștepta la ori
ce numai la asta nu. Dai- nu 
putea să nu-și plece urechea 
la ce spunea camerista.

— Să admitem că este așa 
— a replicat el. Dar unde 
sint dovezile ?

Din păcate dovezi nu exis
tau.

Dacă Vaagenaar ar fi venit 
în Olanda cu un an mai de
vreme el ar fi putut să arun
ce o privire în arhivele „Ma
ta Hari'' — un morman uriaș 
de scrisori personale, hîrtii de 
afaceri, jurnale, bilete de la 
admiratori. Dar toate au fost 
distruse: in ultimul limp ca
merista fiind grav bolnavă și 
temindu-se peahu această ar
hivă pe care o păstra, i-a dat 
foc.

Vaagenaar era dezolat.
— Și nu a mai rămas 

mic ?
Lintschens s-a ridicat în

cere din fotoliu și s-a dus în 
cealaltă cameră. S-a întors de 
acolo cu două 'olume mari, 
legate în piele de vițel Pe 
fiecare din ele era imprimat 
numele stăpânei. Deschizînd 
prima pagină, 'Vaagenaar a

ni-

tă-

LA MUZEUL DIN ORÂȘTIE
Colecțiile muzeului din Orăștie, județul Hunedoara, s-au 

îinbqgâțit tu nu.'ueroase obiecte care vorbesc despre înecu
lui îndepărtai al acestei meleaguri. Astfel, a fost achizițio
nai un tezaur medieval descoperit in salul Boiu, conținând 
143 monezi de argint, 2 taleri și 4 ace dc podoabă. In zona 
cetăților dacice de la Grădiștea Munctiului au fost aduse 
o rișniță din tuf vulcanic și o ceașcă din lut ars. Alte patru 
piese din bronz găsite în ruinele fostei cetăți dacice din 
satul Andeu, au devenit și ele piese de muzeu. Specialiștii 
au început amenajarea unei secții speciale de documentare 
asupra cetăților dacice din munții Orăștiej și a altor locuri 
retorice din părțile locului.

brahmani, care i-au dat și 
numele cu care a fost cunos
cută ulterior. (In traducerea 
din malaieză cele 4!ouâ cu
vinte înseamnă <krlmi| dmri- 
neții"). Ei au imÂlixt-o arin 
dansului ritual și cind fala a 
împlinit 13 ani i s-a permis să 
execute dansul 'drawiștei pe 
altarul de granit «1 
templu Kanda-Sh afri.

Aici a intilnil un 
frumos ofițer englez 
indrăgnȘfiit nebunește 
a răpit-<o din Irmudu. Curând 
ofițerul o murit wi sărmana 
preoteasă s-a văzut .nevoită să 
plece in Europa pentru a dez
vălui taina <tonsurâ!or rilwuBe 
ale OricrttrttaM.

Este gra» de vnțrâes ram 
s-a pulul ca nici unul din 
specialiștii lu orie^vlaiistică 
să nu-și Ci dat scama de ero
rile grave din iateina lvchiitâ 
in grabă de GinmcL De -ce 
nu i-au dat brahmanii un nu
me .iwdrân, -ci -unul malaicz ? 
Cam de se afla celyjtirul tem
plu ceylonez Kanda-Svam in 
India ? Cert este că presa a 
găsit foarte originală biogra
fia întocmită de Guimet și 
s-a griâbit Mo publice făcînd 
dansatoarei « evccloutâ -re
clamă.

•naratori

■
■

a
■■
■

■

■

■

■

a

putut fi sigură de discncȘia o- 
mului de afaceri, .care a ințe- 
les ce lovitură fj pentru 
succesul filmului, .plin >de cele 
mai neverosimile aventuri, a- 
devărul senzațional despre 
viața Matei Ilari.

Abia după 30 de ani, cind 
filmul era deja pe jumătate 
uitai, Vaagcnaar și-a permis 
să publice cartea cu biografia 
Matei Ilari, în car.e a redat și 
această convorbire.

Așa au stal lucrurile cu 
prima întîmplare.

Se descoperă dosarul

A doua întîmplare a fost 
legată de momentul cind do
sarul secret al Matei Hari a 
căzut din greșeală în mina u- 
nui ziarist francez, care lucra 
la un articol in arhiva Mi
nisterului Apărării. Descope
rind greșeala, ziaristul nu s-a 
grăbit s-o 'repare șl cu toate 
că dosarul avea 15 cm gro
sime, el a reușit să copieze o 
bună parte din el și să scoată 
copia din arhivă. Nu mai e- 
xnsta hîci un monopol pe do
cumentele despre procesul 
„stelei spionajului".

G ui met inventează
o biografie

...Mata Ilari a intrat în is
torie în sunetele languroase 
ale orchestrei exotice în sala 
împodobită cu statuia lui Shi
va din Muzeul de artă orien
tală din Paris. La premieră a 
fost de față cel mai select pu
blic, inclusiv ambasadorii 
Germaniei și Japoniei. A pre
zentat-o proprietarul muzeului 
— marele fabricant parizian 
Guimet — care se considera 
și mare specialist în materie 
de orientalistică.

Viața dansatoarei era ca în
săși o legendă. După afirma
țiile d-luî Guimet. tatăl Matei 
Hari fusese preot. Mama, o 
dansatoare, in vârstă de 11 ao'- 
în templul sfinl al iui Shiva, 
a murit in momentul cind a 
adus-o pe lume pe Mata Hari. 
Fetița a fost luată de preoții

«
a

Și acum, adevamL.
■
B

De fapt, Itctria Mala Hari ■ 
er.a olandeză și numele ci a- g 
devurat era Marcarrtha Geer- g 
truida ZeWe. S-a născut în g 
1876 în orășelul Lt-errwarilen, g 
in familia unui burghez Ibo- B 
gat, -cane își răsfăța foarte B 
nuilf unica fiică. Margaretba ■ 
*‘ra frumușică și se bucura de ■ 
mare -succes, ceea ce uu-i idiș- ■ 
plăcea deloc. Avea u deose- ® 
bilă inalinație spre fantezie. • 
Colegele ei de școală și-au ® 
amintit -ulterior .cum oa mcer ■ 
ca să le nonviagă că mama e; 
era baroneasă și că ca însăși 
s-a născut intr-un casteL Im- 
tr-adevăr. <iu ajxropierea ca- -i 
în care locuia Mata Hari e- g 
xista un .vechi casteL pe care g 
Margaretha il admira mereu g 
de la fereastra camerei ei. Dar g 
asta nu era totul. ■

Cind vîrioarca „spioană a B 
secolului" a împlinit 15 ani, 
tatăl s-a ruinat și pe neaștep- 
tarte și-a părăsit familia, iar B 
mama ei a murit. Margaretha B 
s-a dus la un unchi care a B 
dat-o la singura școală peda ® 
gogigă existenta pe vremea a- “ 
ceea în țară. Dacă ar fi -ter
minat școala, probabil că și 
viața ei ar fi fost alta. Din 
păcate insă, directorul a în
ceput să acorde ații a atenție 
elevei, incit avidele alanmate 
au retras-o imediat. A rămas 
acasă și nu mai zrvea altceva 
de făcut docil să aștepte e 
căsătorie avantajoasă.

5

a
■

■La un moment dat citește g 
in ziar un anunț dat de un g 
ofițer din armata oolemală. g 
căpitanul KudoLf Maktaud g 
re căuta o soție. Cu impui si- B 
vitatea care o caracteriza fără ■ 
sâ se sfătuiască cu .rudele, B 
Mata Hari i-a soris trimițin- ■ 
du-i și io fotografie, .care J-a ■ 
impresionat foarte " “
Rudolf. .
și șase zile după aceea erau 
logodiți iar la scurt timp și 
căsătoriți. Mar.gare.tlia nu im- 
p finise nici 1'8 ani, Rudolf 
avea cu 20 de ani mai mult.

Tînăra soție nu a fost deloc 
fericită în viața de familie. 
Soțul ei s-a dovedit un om g 
extrem de'brutal, irascibil, vio- g 
lent și desfrînat. Margaretha g 
a născut un băiat, iar un an g 
după aceea — o fală. Rudolf g 
Maklaud este trimis in Stima- g 
tra, și cum trebuia să se mute B 
mereu dintr-o garnizoană in D 
alta, familia rămîne despărți- B 
tă de el. ■

Intre timp, frumoasa „căpi- g 
se bucura de mult B 

ofițeri. Se E 
că Rudolf era foarte ■ 

. ’--.J,__ _r...-a că E
uneori, cuprins de bănuieli o ® 
butea cu biciul. Tot într-uu " 
acces de gelozie Rudolf a ucis 
pentru 
iubitul 
ca să 
copiii 
a murit, dar fetița a reușit 
scape ca prin minune.

Relațiile in familie deveni- B 
soră 'insuiportateile. După pă- B 
rerea lui Rudolf, Margaretha B 
era v inovată de toate, și mai B 
ales de fapl-nl că nu avusese B 
desr-.r: -de copii. El s-a ®
îragkoăai • ’*laa»iia și curind ® 
au divnrțxL Tatăl a luat fe- ® 
tița ia d și Margaretha nu a * 
maî văzul-o după acrea docil 
« -singură dată.

„ai te mult pe ■ 
Au făcut cunoștință ■

tăncasă" 
succes la tinerii 
spune 
gelos. Margaretha afirma

o greșeală oarecare in* 
servitoarei și aceasta, 
se răzbune, a otrăvii 
Margarethei. Băiețelul 

' ;ă

Pe drumul national Tr, Severin — Topleț

Construcția drumului na
țional Tr. Sc v-orin — Toplcț, 
cerută de modlflcaa-ca circu
lației in zona >iste.nra!ui hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, a intrat in 
faza finală de execuție. Co 
leetivul întreprinderii de con
strucții a montat grinzile la 
viaductul „Moșul**, ultimul 
din cele 33 existente, pe a-

0
Ei

■

oeastă nouă arteră cir circala- 
ție natierâ. Totodată, pe 13 
din oct 16 km, cîl reprezintă 
l-unghuea drumului, s-a ter
minat turnarea stratul ui de as
falt. creindu-se astfel .'•oDdi- 
ții cu, pini la sfirș31ul primei 
jumătăți a lunii septembrie, 
noua arteră să fie dală defi
nitiv in circulație.

(A^l-prvs)

-----------------------
Plaiurile hwncdarono pre

zente in atitea pagini de 
glorie ale trecutului paliui 
■cinîLrt. de [>octi și prozal<ni. 
«Tînrâ imagini de o rară fru 
musețr. De ia pisnmilc se 
moțe nlo Paringului și Re 
flrxiitnUbui. prin văile Mw‘șii 
Iui pi ale Cer pe -t .,1m ;]o 
pline de rodul bogat al li
vezilor, întâlnești orașe $i 

Ba& ia > ..ir,- ultimul sfert de 
veac și a pus puternic am 
pre n ta itmcritoarc.

Niciodată istoria acestui 
părnint nu a test mai gene
roasă - u făuritorii săi, ca in 
ultimii 2-> dc ani care s-nu 
scurs de la Eliberare. O e 
pod nouă prin dinamismul 
inrrcwrilcjr ei. 4ârâ preced -ul 
prin fcWI înTVlt al snnsuril'T 
sale umanitare, s<- înscrie 
in 'f.arkui -de aur a izbinzilor 
sorialăssnulnâ.

Aerate Tilt de monografic, 
modeste ca ■orice omagiu rO 
alizat prin cuvinte, oferă 
fragmente somnificative din 
bidgirafia materială și spiri
tual* a judcțollui Hunedoara 
— i|ndr<ț armonios integral 
in prezentul României ■ o- 
ciaJjfile.

„SodaUnsasol a 'Iacul din 
In--un Steri dc \ car o epocă 
nonă. Aici, la poalele Apu- 
sonilor, la hotarele Zarandu- 
luâ. unde istoria dc jjlorii i

Mărturii

despre 

împliniri

și succese

țării este prezentă prinție 
ziduri de Cetate, iar pre
zentul intră în isturu* cu ■: 
dificîile zvelte ale industri
ei și orașelor renăscute -.ca
șul este însăși inir- ;•■•■ t in 
destinele socialiste ale Ro
mâniei.

R'-’d al politici; șli.u,jfice 
marxist-leniniste a Partidu
lui 'Comunist Român, prefă - 
ct'rilc dm județul Bu îedoa- 
ra. continuu amplifica te in 
noul cadru creai prin reor
ganizarea administrativ te
ritorială a țârii — certifică 
justețea mâsurîtei privind 
dezvoltarea armonioasă a
tuturor zonelor patriei

La Hunedoara, ind’î'.lria 
siderurgică românească -me 
prin .Combinatul siderurgic, 
un „ambasador11 apreciat pe 
numeroase meridiane a'c lu
mii ; extracția cărbunelui — 
industrie cu o tradiție secu
lară în Valea Jiului — ocu
pă primul Joc pe țară , s au 
dezvoltat impetuos industri
ile producătoare de energie 
electrică, chimică, a materi 
alelei de construcții etc.

Dincolo de peisajul indus 
tried actuale, liniile de for
ță ale viitorului se recoman
dă -cu noi obiective, cu noi 
trepte aie progresa lui tehnic.

Agricultura, parte inte
grantă a economiei socialis
te in plină înflorire se bucu
ră în județul nostru de con
diții pedoclimatice favorabi
le, in stare sâ asigure o ma
re diversitate 
agroalimentare. 
celor mai noi

de produse 
introducerea 
cijceriri ale

științei și tehnicii, gradul 
tot mai înalt de mecarezare
și chimizare, conjugate u 
hărnicia luerălorilor ©g^are- 
lor, constituie premise pen 
tru -obținerea unor prod ulii 
agricole vegetale și animale 
tot mai sporite

Satele și orașele noastre 
își asumă noi atribute ale ci
vilizației. Creșterea nivelului 
de trai materia) și spiritual 
al oamenilor muncii de la
orașe și’ sate, dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală 
a - fiecărei localități de pc 
harta județului sint succint 
redște in broșura ..Hunedoa
ra — 25 de ani pe drumul 
construcției socialiste11, apă
rută recent sub îndrumarea
se-,iei de propagandă a Co
mitetului județean de partid 
și difuzată in toate orașele 
și satele județului. Autorii 
acestei lucrări cu caracter 
monografic și documentar, 
ing. N. Andronache și pi' ! 
T. Istratc. folosind o bogată 
ilustrați-. . , rifn ,
fapte comparative, redau 
intr-un mod viu. atractiv 
toate înnoirile ce au avut loc 
pe nieh-.igiirile hunedorene 
in toate domeniile de a Iun 
gul pătrarului de veac ce s-a 
scurs de la Elibera'c.

Realizările «'lor de ani 
de viață liberă — :^.ac±iid 
auturii — sini mân urii vi- 
;guw»ase ale drumului sită 
halul de popotml n.’Slru. miu 
eandueerea partid ulm, arii 
de mari im pliniri și succi-ae. 
Oc sini înscrise in vreniva 
modernă a acestor gtei u ase 
Jocuri, renăscute în sSrrlul 
■dc veac de entuziasm -i vie 
tarii care. aa dos la fătirirea 
•unei jst^vrid otw și gesuT-oase 
a uiiuâ pă i cil slăvc-hâ.

v. m xrr
N.K — Broșura, acrsl bo

gat malerial documcutar pri
vind dezvnliarea economici, 
științei, iovâlâminltiluî, cul
turii, nivelului de trai ma
terial șâ cultural pe melea
gurile hunedorene levate fi 
găsită la toate căminele cul
turale, cluburile, casele de 
cultură și bibliotecile din 
județul Hunedoara.
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Pe marginea abaterilor disciplinare ale unor fotbaliști de la MINERUL LUPENI

O

la concursul
din 31

sau frag men 
sau colective, 

de tineri, di* 
dar toate tră-

divizio-
Lupeni, conducerea 
sportive „Minerul’

Infirmi la capitolul CONDUITA CIVILIZATA
l it de pilduitoare sint pagi- 
le scrise prin faptele remar

cabile. demne de stimă și res
pect. ale tineretului noslru ’ 
Nevoia de a munci, de a con
tribui cu toate forțele la mă
rețul proces de edificare a Ro
mâniei socialiste, de a fi pre
zent la construirea puternicului 
edificiu al societății viitorului a 
devenit, azi. nu numai o nece
sitate dar și un suprem con
cept mural. Paginile de ziar 
păstrează de 25 de ani in urmă 
si consemnează rn prezent zilnic 
biografii întregi 
late, individuale 
ale milioanelor 
ferite in esență 
gradu-și seva clin același trunchi 
sănătos crescut pe pămintul ro
mânesc. grăitoare, pilduitoare, 
caracteristice.

mult ca oricind tinerc- 
înscric acum numele, 

conturate, 
seamă ale

«i

cu litere măiestrit 
rn evenimentele de 
patriei.

Răsfoiești paginile 
găsești.

ziarelor și 
in oricare și oricind. 

momente ale unui distinct por-

trei colectiv hîn mers", relatări 
care de care mai entuziaste 
despre fapte de muncă mereu 
mai îmbogățite, mai pline de 
conținut, mai dinamice.

Dar, după cum s-a mai spus, 
caracterul specific al tinerei ge
nerații nu se măsoară numai și 
numai in fapte de muncă și 
studiu ci și in acea consecventă 
prompt Hudine cu care acest ti
neret — generație a viitorului 
luminos — știe să răspundă ma
rilor cerințe ale epocii, ale so
cietății noastre socialiste. înde
plinirea acestor cerințe, da. toc
mai îndeplinirea exemplară a 
acestor norme ale civilizației 
conferă frumusețe și bogăție 
spirituală și morală tinerelului 
nost ru.

Deseori s-a vorbit despre a- 
eeste norme. Despre conduita 
Pe care orice tînăr trebuie s-« 
respecte $i aceasta atit pentru 
ca el, fiecare tînăr, să se poată 
socoti un membru demn al so
cietății in care trăiește, mun
cește sau învață, și pentru ea 
ceilalți, societatea care-1 încon
joară sâ-l poată titra ca atare. 
Neadaptabilii (dacă pot fi ca
tegorisiți astfel) la viața noas
tră socială, din rindul tinere
tului. s-au împuținat substan
țial. Și totuși, pe alocuri, a- 
colo unde veriga educației este 
subțiată, din felurile motive, la 
maximum, mai apar — ca șar
pele la drumul mare atunci 
cind îl doare capul și visează 
o bilă viguroasă — și amimițl 
inși singulari care, disprețuind 
nețărmurita grija și respeet din 
partea semenilor, se investesc 
așa, tam-ncsam, cu drepturi ne
limitate, aureola trandafirie, 
străvezie care le înconjoară 
mintea fiind considerată o pa
văză prin care razele norme
lor comportării civilizate nu pot 
pătrunde. Eroare, gravă eroa
re ! Cind vor învăța toți tine
rii că disciplina socială nu poa
te fi călcată in picioare, că a- 
ceasta înseamnă, in principal, 
țel spre împlinire, spre găsirea 
propriei naturi umane și îmbo
gățirea continuă a acesteia ?

Am în față o scrisoare. A- 
sociația sportivă „Minerul Lu- 
peni" încunoștiințează redacția 
despre faptele reprobabile, în 
afara preceptelor civilizației, ale 
jucătorului Iosif Șafar. 11 cu
nosc pe Șafar. L-am apreciat 
pentru dăruirea în joc de care 
a dat oricind dovadă, p 
corectitudinea exemplară

dreptunghiul de gazon, pentru 
politețea pe care o afișa mereu 
în afara terenului sportiv. Am 
văzut la acest tînăr calități care 
contravin flagrant acum cu de
fectele de care este învinuit. Ntr 
mi-nin închipuit că fotbalistul 
cu o detentă demnă de invi
diat și eu șut necruțător, Șa- 
far, este în stare, in deplasare 
fiind, la Calafat, să-și părăseas
că colegii după meci. Să hoină
rească prin orășelul dunărean 
pină seara tirziu. Sâ vină în 
stare de ebrietate la hote). 
Să-și lovească ca lin huligan 
ordinar colegii de echipă (pe 
portarii Marcoci și Șarpe). Să 
adreseze cuvinte grosolane an
trenorului echipei, Cornel Că
rare, și delegatului secției de 
fotbal, Stelian Tocu. Să insulte 
localnici nevinovați. Să se „a- 
gațe", pe stradă, în drum spre 
gară, dc trecătoare inofensive. 
In tron să-și continue canona
da de bruscări și injurii. Să a- 
menințe și să se comporte din 
nou necuviincios față de dele
gatul echipei. Doar datorită in
tervențiilor hotărîte ale jucăto
rilor Ambruș și Precui», Șafar 
nu și-a atins ținta: lovirea de
legatului secției de fotbal.

Și, drept urmare a tuturor a- 
ccstor abateri, secția de fotbal 
a propus, inițial conducerii a- 
soeinției (care a aprobat intr-o 
ședință de analiză a meciului 
de la Calafat) și Federație) ro
mâne de fotbal excluderea din 
viața sportivă a fotbalistului 
Iosif Șafar. Pină cind forul su
prem, conducător a| sportului 
cu balonul rotund se va pro

nunța asupra cererii asociației 
„Minerul Lupeui" nu ne rămî- 
ne deed să înfierăm faptele 
condamnabile ale fotbalistului 
Șafar și să considerăm, in opo
nent ă cu sentimentele anterioa
re pe care Io nutream față de 
acest (atentat sportiv, că oricare 
i-ar-’ li...^răsplata n merită cu 
pri’fbsința.

Asemenea acle contrare obiș
nuințelor civilizației nu pot fi 
docil condamnate.

Pentru a întări disciplina în 
rindurile fotbaliștilor 
nari din 
Asociației 
anexează cererii către federație 
și propunerea ca fotbaliști» Le- 
nu Ghcorghc (învinuit de pără
sirea abuzivă a echipei și ne- 
prezentarca nici pină în prezent 
la antrenamente și meciuri) și 
Poennr Mircea (sustragere re
petată de la ședințele de pre
gătire a meciurilor echipei) să 
fie suspendați pe o perioadă de 
2 ani de zile.

Măsurile luate de conducerea 
asociației lupencne, deși vin în- 
tr-o perioadă grea pentru echi
pa lui Cornel Cărare (asupra 
căreia vom reveni cu citeva în
semnări rntr-un număr viitor 
al ziarului nostru) sint intran
sigente dar necesare.

Climatul propice desfășurării 
în bune condiții a activității 
s|M>rtive dintr-o echipă nu poa
te fi creat altfel.

PRONOSTICUL NOSTRU
Pronosport nr
august 1969

FOILETON

Prietenul
directorului genera!
— Aloi Tovarășul director? 

Vâ satul / Mo numesc Fleacu. 
$tiu, numele meu nu vă spune 
prea multe Sini prietenul in
tim al tovarășului Gruețescu. 
Da, da, directorul direcției 
generale din ministerul... 
Tovarășe director, vă rog sâ 
mă scuzap că apele/. Ia dum
neavoastră O inlimplare ne- 
lericifâ m-a lăsat fără un ban 
rn buzunar. Mi-e jenă dur altă 
cale n-am. \ -aș ruga, dacă se 
poale să-mi împrumutați...

După cîteva minute, din ca
bina unui leleion public iese 
posomorii un lip, la 30 de 
ani, cu lața galbenă, cu 
ochii Încercănați, cu hainele 
mototolite. Noaptea de be[ie 
o lăsa' amprente adinei în 
toată făptura sa. Își pipăie bu
zunarele. le-nloarce pe dos. 
Nici o lelcaie. Un sunet me
talic ii atrage atenția. O mo
nedă de 25 rle bani se rosto
golește pe trotuar. Ochii ii 

încol- 
repede 
cabina

sclipesc Nădejdea ii 
[eșie iarăși. O ridică 
și intră din nou in 
telelonică.

— Alo! Tovarășul 
dinte? Vă salut! Mă 
Fleacu... Da. s 
cunoaștem S/nl 
lim al scriitorul 
Aș dori să vă v 
limplaie neiericilă...

Peste zece minute nele/.in- 
du-și cu palmele -hainele șiio- 
■îate. tipul cu figura răvășită 
iși face mirarea umilă in bi
roul președintelui filialei din 
orașul X a Uniunii.^ Peste 
aile douăzeci de minute iese 
radios Unind sirius in mină o 
dispo/ijie de plată pe nume
le l leacu, și o recomandare 
elogioasă pentru revista lo
cuia. Intimitatea scriitorului 
Valerescu — pe cure, in trea
căt tie spus l-a văzut de vreo 
două ori in viaja lui — și-u 
Iar ut efectul. Are bani, are o 
recomandare. La casierie nu 
mai ulișea/u Hguru umila, ci 
allti sfidătoare. Grăbește cil 
poate efectuarea plății, bagă 
bunii m buzunar și pe-aici 
[i-e drumul.

In zorii zilei urmăloare, 
scos din local de chelneri, 
adoarme pe-o bancă din parc. 
U trezesc razele soarelui,, zgo
motul străzilor, forfota oa
menilor care se îndreaptă 
spre locurile de muncă. Por
nește cu pași șovăitori spre 
tișmeauu fîșnitoare. baga 
capul în șuvoiul de apă rece 
și. limpezit cil de cit, își 
pipăie buzunarul. Bani nu mai 
sini. Are însă recomandarea. 
Alișînl din nou figura pe om

preșe- 
numesc 
nu mă 

prietenul in- 
ui Valerescu. 
orbesc. O in-

umil, neJericil, se 'îndreaptă 
spre redacția revistei locale. 
Va primi sau nu va primi 
bani pentru o nouă orgie ? 
Pentru orice eventualitate are 
în buzunar și un articol, 
compilat, despre etica omului 
de artă. N-a pulul să-l vînd'ă 
niciunei redacții. Cine știe 
însă, poate că acum va reuși. 
Frâmînlat 
pornește 
Caruselul 
cepe...

Cine este acest Fleacu, 
tip imbătrinil înainte 
vreme, care înșeală buna cre
dință a unor persoane cu ini
mă largă ? Nimeni nu știe de 
unde a venit și unde se du
ce A aparul in oraș cu un 
tren de noapte din mila con
ductorului căruia i-a îndru
gat povestea vie/ii sale ne- 
ieric-le. A dispărut lot înlr-o 
noapte, tără bilei de tren, 
povestind allui conductor tra
gediile prin care a trecui in 
zbuciumata sa existentă. A 
dispărut, de iapt, în momentul 
cind devenise cunoscut, cind 
nic, o casierie nu-și mai ‘des
chidea pentru el seilurile. \'a 
apare, pe nepusă masă, in- 
lr-uit uit oraș, în care este ne
cunoscut. și telefoanele vor 
zbîrnii din nou. „Sini priete
nul scriitorului y. O intimpla- 
re neiericilă..." „Sint priete
nul directorului general /.. Mi 
s-a iniîmplat o mare nenoro
cire.. “ Și poale, vreunul mai 
milos deschide punga. Impru- 
mulG cîteva sule prietenului 
scriitorului, directorului gene
ral, sau altei persoane inllu- 
enle. Iar prietenul prieteni
lor își dupe mai cțeparte via
ta sa neiericilă pe banii ne- 
muneiji ai stalului sau ai per
soanelor largi la sullet și la 
pungă.

Cine este Fleacu ?
EPILOG

— Alo, tovarășul director ? 
Ală scu/afi cu \ă deranjez. A 
lost la mine prietenul 
dumneavoastră Fleacu. I-am 
împrumutai niște bani. Era 
omul la ananghie. Nu cumva ii 
ști/i adresa ?

— îmi pare rău tovarășe 
președinte. N-am nici un pri
eten Fleacu. Nici măcar 
cunosc numele acesia...

— Nu I?
Stupelial, președintele 

halei a rămas cu gura i 
cala.

Oameni buni 1 Cine cunoaș
te pe Fleacu ? Președintele 
filialei așteaptă adresa. Și va 
roagă să i-o Irimiteji.

Paul GHEORGHIU

de aceste gînduri 
din nou la 
escrocheriilor

at ac. 
rein-

acest 
de

nu

ii- 
cas

Pil iirl ți <Ie la capăt
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1. F. C Argeș
2. V. T. Arad
3. Dinamo București
4. Politehnica Iași 

Petrolul
Steagul roșu
C.F.K. Cluj
„U" Craiova 
Portul Constanța
Poiana Cîmpina 
Olimpia Oradea 
Chimia Km. Vîlcea 
Metalul Tr. Severin

Rapid
Cri.șul
Dinamo Bacău
„V Cluj
A.S.A. Tg. Mureș
Jiul
Steaua
Farul
Progresul București 
Știința Bacău
C.F.R. Timișoara 
Electroputere Craiova 
C.S.iVI. Reșița

Sportul cu balonul oval — rugbiul românesc — caro a 
cib i r:t lauri pe multe stadioane alt? Europei, care l-a dai pe 
Alexandru ce] Marc (alias Alexandru I’cneiu), pe Irimcscu 

!JI d'-' corlă clasă internațională își are mulți adopți
și in Valea .Jiului. Pină nu de înalt, numai in Petroșani ac- 
t.vau trei echipe divizionare, una A - Știința și două B 
— l.M.P. și .Jiul, iar )a Lupcni una B — Minorul, echipe 
care adunau duminica la stadion un mare număr de iubi
tori ai acestui spori al forței, bărbăției și curajului. Dc un 
an dc zile Jiul și-a încetat activitatea, in timp ce celelalte 
trei formații au obținut rezultate satisfăcătoare șl bune în 
campionatul 196! I—J 960,

Echipa l.M.P. a avut o comportare modestă și a ocu
pat un loc Ia fel de modeșt in seria a V-a a diviziei li.

O comportare bună a avut echipa minerilor din Lupcni 
care dc cițiva ani participă la turneul de calificare pentru 
divizia A dar încă n-a reușit să facă pasul cel marc. Rug- 
biștii din Lupcni au participat și la turneul do calificare 
din acest an, după ce au cîștigal detașat scria a V-a în care 
au activat. Dar s-au comportat și in acest turneu ftecores- 
punzâtor. Poate cu mai mult sprijin din partea Consiliului 
A. S. Minerul, rugbișlii din Lupcni realizau mai mult.

Divizionarii A. Știința Petroșani a avui irei perioade 
diferite dc comportament de-a lungul campionatului. Prima 
perioadă — imediat după începerea campionatului — s-a 
caracterizat prin meciuri dc un slab nivel tehnic, încheiate 
cu rezultate mai puțin dccît modeste. Era perioada omo
genizării formației, in rindul căreia veniseră cițiva jueă- 
tei ‘ oui, destul de valoroși Era perioada cind jucătorii nu 
se încadraseră încă acelei discipline severe dc campionat și 
de pregătire, cind antrenamentele decurgea»» după bunul 
plac al jucătorilor.

A urmat așteptatul reviriment. Știința a in.f-ii să eîș- 
tige în seric, acasă și in deplasare, să acumuleze puncte, să 
urce în clasament. La conducerea echipei venise antrenorul 
D. Manoileanu, ajutat de maestrul s-portului, fost jucător al 
echipei Dinamo București, V. Bust». Seria de victorii a Ști
ințe» în care a figurat și înfrîngcrcâ cu 3—6 a redutabilei 
formații Grivița Roșie, in Capitală, dădea mari speranțe 
jucătorilor, antrenorilor, spectatorilor. Dar, de la locul IV 
după etapa a 19-a, Știința a coborft în finalul campionatului 
pe locul 7 sub echipe ca Farul, Politehnica Iași, Universita
tea Timișoara, formații, după opini i noastră, sub valoarea 
generală a Științei Petroșani.

In vara acestui an trei jucători ai echipei de rugbi Ști
ința au absolvit Institutul de mine — Sabău. Pop și Boje- 
nescu — primii doi plecînd nu numai de po băncile facul
tății. dar și de la echipa Știința la formații bucuros ten o. 
Lipsa celor doi valoroși jucători Va fi resimțită de echipă 
dar ca poate fi și suplinită prin pregătirea temeinică a tu
turor componențiJor lotului, prin dăruirea in joc. prin lupta 
fără rezerve pe teren pentru apărarea culorilor asociației 
pe care o reprezintă. Lotul rugb'.știlpr de la Știința va fi com
pletat eu Stăncuîescu (Vulcan București). Iacob (Constructo
rul București), Bălan, LorincZ, Măceș, Birlea dc la divizio
nara B, l.M.P. și. probabil, cu alți cițiva jucători ce vor 
susține examenul cb- admitere la l.M.P. în sesiunea din sep
tembrie.

Pentru noul sezon rugbistic, care va începe in ultima zi 
a lunii august, jucătorii de In Știința și-au început pregă
tirile la 15 iulie, pe litoralul Mării Negre. Ei s-au întors în 
Capitală unde .și-au continuat antren iinentvle pină -a 15 au
gust. După revenirea lor la Petroșani, in 15 august, au dis
putat la Petroșani meciul internațional amical cu fo-măția 
franceză F. C. Toulonnaisp. Doar citeva zile de pregătiri, la 
sediu, sub îndrumarea antrenorilor D. Manoileanu și V. 
Rusu, și în 31 august — start intr-un notCcain pin nat.

Iubitorii jocului cu balonul oval așteaptă de la L.voriții 
lor, rugbiștii de la Știința, pe carc-i însoțesc în număr ma
re, duminică dc duminică la stadion, comportări și rezul
tate pe măsura posibilităților lor. Aceleași rezultate bune le 
așteptăm și dc la echipele divizionare B. Minerul Lupcni și 
T.M.P.

Dumitru GHE.ONEA

10,00 Limba engleză.
10,25 Limba germană.
10,50 Ce-ați dori șă rcvcdețl ? 

Filmul artistic .Poves
tiri din ManhaHan*.

12.55 închiderea emisiunii de 
dimineațu.

17.30 Liuuea copiilor. Baronul 
Munchausen povesteș
te.

18,05 Studioul pionierilor. O 
tabără plutitoare.

18,35 Criterii. Arte frumoase. 
Actualitatea plastică.

18.55 Consultație tehnică Tv.
19.10 O interpretă îndrăgită 

a cînteculuj moldove* 
ne.se : Maria Schipor.

19.30 Telejurnalul dc seară. 
Buletin meteorologic.

20,00 Transfocator.
20.30 Aspecte filmate dc la 

festivalul Și concursul 
internațional de folclor 
— România '69.

20.10 Seară de teatru Tv. 
„Cintecul lebedei" dc 
Cehov.

21.30 A x anpremiera.
21.45 Telejurnalul de noapte 

și buletinul meteorolo
gic.

22,09 Publicitate.
22.10 Film Tv. : „Sărbătoare 

la castei1*.
22.45 închiderea emisiunii.

radio
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RĂSPUNDEM CITITORILOR
V. A. Vulcan: Vă adu

cem la cunoștință că ambele 
probleme la care vă referiți 
in scrisoarea adresată redac
ției au fost reglementate.

Ca urmare, adresați-vă ser
viciului financiar al ’ exploa
tării pentru a vă analiza si
tuația, în spiritul celor cu
prinse în circulara difuzată 
unităților sale de către Cen
trala cărbunelui Petroșani, la 
data de 3 iunie a.c. sub nr.

8463 — prin care se dau in
dicații în legătură cu aplica
rea celor prevăzute la punctul 
9, alineatul 7, din instrucțiu
nile 1515/1966 in problema a- 
locației de copii și instrucțiu
nile comune ale IVLF. și 
M.S.P.S. nr. IV/423 din II oc
tombrie 1965 pentru completa
rea și modificarea instrucțiu
nilor nr. IV/336 din 28 iulie 
1965, referitoare la ajutorul de 
boală al pensionarilor reînca
drați în muncă.

sinteți îndreptățită, și de un 
număr de zile de concediu 
corespunzător timpului lucrat 
in anul trecut.

© Marcel Robu, Lupcni: 
Articolul „Funcționari care 
nu-.șf fac datoria" abundă de 
generalități din care rnotiv nu 
poate fi dat publicității. Dacă 
credeți că merită, reveniți, fur- 
nizîndu-ne date concrete în 
baza cărora să putem cerceta 
veracitatea celor semnalate.

Dragoste 
de meserie

< Uimaie din pag. I

© Ghizela Horvath. Vul
can : întrucît v-ați angajat în 
serviciul O.C.L. Alimentara la 
data de 1 august 1968 bene- 
fîciați anul acesta, pe lingă 
concediul de odihnă la care

© T. M. Vuîcan : Indiferent 
că primiți drepturile bănești 
de la unitatea unde sinteți 
salariată pentru munca efectiv 
prestată, sau sub forma dc 
ajutor pe timpul incapacității

I 
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I
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cest meșter-simbol a] „mese
riei de CONSTRUCTOR...

„Ah 1 Știm noi ce-nseamnă 
să iii zidar I Să le mu|i din 
ioc în loc, să le bală soarele, 
vînlul, ploaia și gerul. Să nu 
ai q via/ă organizată 1 Ce fru
musețe poate să aibă această 
meserie ? /" s-ar putea să zică 
eventual, cu ochi de „exper/i", 
niște „pătrunzători" celăleni. 
Dacă intr-adevăr se gîndeșle 
cineva cu asemeneQ păcat... e 
păcat. Și dacă nu vede că 
e așa să-l întrebe nu pe Du
mitru Roșu, ori pe Dumitru 
Poslolache, zidari „îmbălriniji" 
în meseria lor pe schelele șan
tierelor social-culturale din 
Valea Jiului. Nu! Să întrebe 
pe Ion Cazacu, pe Toader și 
Vasiie Morăraș, pe Vas;le Do- 
bîndă, pe Jean Timollc, pe 
Jean Andreufă ori pe ceilalți 
încă cinci componenfi ai „bri
găzii tineretului" de zidari de 
pe șantierul din Vulcan al 
T.C.H. De ce-i al „tinerelu
lui" ? Pâi cum se putea numi 
altlei dacă media de vîrslă 
a brigăzii este 19 ani ?

„Sînl mulțumit de ci, de te
lul cum se străduiesc, cum 
muncesc. Buna organizare și 
disciplină îi caracterizează. 
Mă bucur cu deși tineri, sint 
în frunte!“ ne mărturisește 
maistrul Francisc Filipescu.

Majoritatea celor din bri
gadă, sini de pe plaiurile Ar
dealului sau ale Moldovei. Șase 
„/.mei" abia acum urmează 
cursurile de calificare în me
serie. Voi sâ ajungă zidari 
destoinici.

...Și cine știe cind, odată, 
peste zeci de ani poale, tre- 
cînd în sus pe Valea Jiului 
de vest și lâcind un popas 
la Vulcan împreună cu fiii și 
nepoții Ie vor spune cu mîn- 
drie arâtind spre înălțimile 
blocurilor: „Priviți copii, aici 
la blocul B 2, ori la celălalt’ 
la C 13, ori la celălalt, la 
E 1, ori la celălalt la... Acolo 
sini ziduri înălțate de mine 
Și de ortacii mei. In ele am 
sădit ceva din mine, din su
fletul meu. Priviți-le și ascul
tai i-lel Ele vorbesc!

«//7///Z/ZZ/r//Z//Z///Z/Z///////////Z////////////Z/7////Z////ZZZ/7//////7//////////A

FOLOSIȚI SFREDELE CU TĂIȘURI BINE ASCUȚITE 
Șl CU ORIFICIUL DE DEBITARE A APEI C1T MAI A- 
PROAPE DE TAlȘ.

Formarea prafului la perforarea găurilor dc mină poale 
fi prevenită și combătută, folosind cu conștiinciozitate 
perforajul umed, precum și alte dispozitive pentru capta
rea prafului (aparate dc captare uscată, cu spumă ctc.).

Perforajul umed aplicat conștiincios reduce pină la 98 
la sută din praful care se formează la perforajul uscat.

Perforarea găurilor va fi începută (prusturirea) numai 
pe calc umedă.

în muncă, aveți obligația de a 
achita cotizația sindicală, care 
in ambele cazuri este de I0/^

Problema ambalajelor este 
reglementată în funcție de 
specificul unităților comer
ciale. Dacă puteți, treceți pe 
la redacție.

© Nicolae Suiarea, Lunea : 
Problema privind stabilirea 
locurilor cu condiții deosebite 
care se încadrează în gru
pele I și II de muncă în ve
derea pensionării, a fost re
glementată prin ordinul nr. 59 
din 14 februarie 1969 al Mi
nisterului Muncii și Ministeru
lui Sănătății, publicat in Bu
letinul Oficial nr. 36 din 18 
martie a.c.

Pentru a cunoaște in ce gru
pă este încadrat — în baza or
din ului de mai sus — locui de 
muncă unde ați activat în 
anii 1939—1940, recomandăm 
să vă adresați Comitetului 
sindicatului Fabricii de sticlă 
Turda.

@ Nițu Vasiie, Lonca : Poe
zia „23 August* trimisă de dv.

redacției cu rugămintea de a 
fi publicată în numărul festiv 
al ziarului, apărut cu -prilejul 
marii sărbători, nu întrunește 
condițiile publicării.

© Catalin Mircea, Pelro- 
șani : Scrieți.-ne despre aspec
te dm munca și viața accTcra 
în rîndul cărora trăi ți șr vă 
desfășurați activitatea, cu e- 
xemple concrete de fapte și 
oameni, realizări fn procesul 
de producție.-

© I. Lupeneanu. Impeni : 
Problema abordată de dv. nu 
poale fi dată publicității fără 
o cercetare prealabilă, la fața 
locului, după care \om reveni.

Recomandarea fă.-utâ mat sus 
corespondentului CM, cu pri-- 
vire la materialele ce ne inte
resează în primul rind. vă 
privește în întregime și pe dv.

© Un grup de muncitori. 
Vulcan. Sesizarea dv. abun
dă dc generalități, dați-ne ca
zuri concrete și aveți curajul 
să \ă spuneți și numele. Nu 
vi se va întimpla nimic.

5.05—6,00 Program muzical 
de dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică ș» actualități; 0.30 Me
moria pămîntului românesc; 
19,05 Varietăți muzicale; 10.30 
R.i'l'r^PriehindH: 10,40 Din
repertoriul corului Radiolele- 
viziunii; 11,05 Prezent și vi
itor în știința agricolă: 11,25 
Cîntece .și jocuri; 12,00 Melo
dii dc Petre Mihăescu și Ri- 
chard Oschanitzky; 12.15 Arii 
din opere: 12,25 Moment ști
ințific. 12,30 Iniilnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13 00 Radiojurnal;
13.10 Mir magazin muzical:
14.10 Roza tinlurilor: 14.35
Cinlă Violeta Villas; 14.50 
It nrrar folcloric: 15.20 Radio 
publicitate: 15,30 Compozito
rul săptăminii: 16,00 Radio
jurnal*: 16,30 Tribuna radio: 
17,05 Pentru patr: : 17.35
Cîntece bătrinești s’, jocuri, 
jșopularc; 18.10 Dezbater', pe 
lenir economice; 18,30 O me
lodie pe adresa dv.: 19,00 Ga
zeta radio: 19,25 Sâptămina 
unui meloman: 20.05 Tableta 
de seară: 20,10 Vedete ale 
muzicii ușoare; 20-.30 Emi
nesciana; 20.35 Aspecte de ia 
festivalul și concursul inter
național de folclor — Româ
nia ’69; 21.00 Lecturi parale
le: 21.30 Revista șlagărelor; 
21,35 Sport; ‘21,45 Revista 
șlagărelor; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 22,20 
Melodii lirice; 22.45 Caravana 
fanteziei; 23,45 Moment poe
tic: 0.03—3,00 Estrada noc
turnă.

♦ UNUI ȘEF MAGAZIN — articole electri
ce, în orașul Lupcni.

♦ UNUI ȘEF MAGAZIN — articole menaj, 
în orașul Petroșani-

Condiții de angajare : studii elementare și 48 
de luni vechime în activitate comercială, pen
tru ambele posturi.

Informații suplimentare se pol lua zilnic, în
tre orele 7—15, de la biroul personal al între
prinderii, din Petroșani, str. Republicii nr. 90, 
telefon 1329.

PROGRAMUL II :

6,10 Varietăți matinale; 
7 00 Radiojurnal. Sumarul 
presei; 7,10 Varietăți matina
le — ccntinuare; 8,10 Tot 
înainte; 9,00 Din comoara 
fo!clerului nostru; 9,30 Mai 
mîndră țara noastră crește 
— cîn'ece: 10,15 Teatru ra
diofonic. Luna dramaturgiei 
radiofonice românești. .Sici
liana" de /Xurel Baranga; 
11,38 Muzică din operete; 
12,03 Avanpremieră cotidia
nă. 12.15 Caruselul melodii
lor: î?,45 Concert de prînz; 
13,30 Cartea științifică; 13.40 
Din folclorul muzical al po
poarelor: 14.03 Muzică ușoa
ră; 14,30 Muzicieni români 
de azi despre muzicieni ro
mâni de ieri; 15,00 Moment 
științific; 15,30 Muzică ușoa
ră: 16,00 Radiojurnal: 17,00 
Pe aripile cîntului; 18,00 Va
rietăți muzicale; 19,20 Camil 
Petrescu — ediție radiofoni
că. 19,50 Noapte bună, copii: 
19 55 Seară de operă: 23,05 
Muzica in lume.

filme
VINERI 29 \UGUST

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aruncați banca în aci: 
Republica : Armata codoba- 
tiiiilu» din nou in acțiune; 
PETRILA : Surprizele dra
gostei: LONE.A Minerul : 
Ana Karenin.»: 7 Noiembrie : 
Acuzatul: ANINOASA : .Ser
vus Vcra: VULCAN' : I. , dul
ce vita, seriile I și II: LU
PENI — Cultural : Neimblin- 
ziiu Angelica.

Pronoexpres
La tragerea concursului nr. 

35 Pronoexpres din 27 august 
I960 au fost extrase din ur
nă următoarele numere:

Extragerea I-a : 2 40 4 34 
20 11.

Fond de premii: 357 107 
Ie..

Extragerea a H-a : 35 10 I 
3.3 14 11 38.

Fond de premii: *292 55'2 
Iei. .

M 1 ( A
publicitate
VIND mașină .Dacia 1 100'. 

Strada Păcii nr. 14, ap. 9, 
Petroșani.
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VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
ORIENTUL APROPIAT

♦ Raid de represalii al aviației israeliene

♦ Demisia ministrului apărării și transporturi
lor în Iordania

TEL AV1V 27 (Agerpres). — 
Aviația israeliană a atacai 
marți după-amiază baze ale 
forțelor de guerila arabe din 
iordania, in cadrul unui raid 
dc represalii, în urma atacu
lui cu rachete împotriva Ieru
salimului caro a avut loc cu 
o zi înainte, a anunțat un pur
tător de cuvînt israelian citai 
de agenția U.P.I.

O
AMMAN 27 (Agerpres). — 

O formație de 12 avioane is
raeliene a întreprins marți 
după-amiază un raid de 20 dc 
minute asupra regiunii Ghor 
As-Safi, la 5 km sud de Ma
rea Moartă, a anunțat un pur
tător de cuvînt militar iorda
nian. relatează agenția Reuter.

O
AMMAN 27 (Agerpres). — 

Generalul Amer Khanimash, 
ministrul apărării și transpor
turilor în guvernul Iordaniei, 
și-a prezentat marți demisia, 
anunță agenția M.E.N. Postul 
de radio Atnman a comunicat 
câ regele Hussein a acceptat 
demisia lui Amer Khammash. 
Portofoliul Ministerului Apă
rării a fost atribuit vicepre- 
merului Ahmed Toukan, iar 
în funcția de ministru al trans
porturilor a fost numit Subhi 
Amin Omar, care deține in 
guvern și portofoliul Ministe

PE SCURT • PE SCURT
GUVERNUL AMERICAN A 

CONFIRMAT MARȚI OFICIAL 
că negocierile privind reducerea 
efectivelor militare americane 
staționate în Tailanda vor înce
pe in jurul datei de 1 septem
brie Ministerul afacerilor ex
terne al Tailandei a publicat, 
de asemenea, luni un comunicat 
în care anunță aceste negocieri.

Statele Unite dispun in Tailan
da de aproximativ 48 000 de 
militari repartizați la șase mari 
baze aeriene angajate în ope
rațiunile de bombardament a- 
supra Vietnamului și Laosului.

Un comunicat publicat de 
Ministerul de Interne din Re
publica Federală a Germaniei 
anunță că 25 DINTRE CAN- 
DTDATII PARTIDULUI DE 
EXTREMA DREAPTĂ — Na 
tonal Democrat —. care se vor 
prezenta in alegerile legislati
ve din 28 septembrie, sint foști 
membri ai partidului nazist în
că dinainte de 1933, cind a ve
nit Hitler Ia putere. Majorita
tea candidaților Partidului Na
țional Democrat, precizează co
municatul, sint foști membri ai 
mișcărilor de exlremă dreaptă 
create după 1945, în special 
partidul reichuluî german (De
utsche Reichspartei).

Banca centrală braziliană a 
anunțat O NOUĂ DEVALORI
ZARE A MONEDEI NAȚIO
NALE. Paritatea actuală a cru- 
zeiroului față de dolar este de 
4,125 la 1. Aceasta este a cin- 
cea devalorizare a monedei bra
ziliene de la începutul anului 
1969.

Sute de negri din Pittsburgh 
(Pennsylvania) au organizat 
marii o DEMONSTRAȚIE DE 
PROTEST ÎMPOTRIVA DIS
CRIMINĂRILOR RASIALE in 
domeniul angajărilor in între
prinderile industriale. Manifes- 
tanțiî au postat pichete in fața 
clădirii companiei metalurgice 
americane „U. S. Steel'. Poli
ția a intervenit pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți folo
sind gaze lacrimogene și para
lizante. Un număr de 126 de 
persoane au fost arestate sub 
inculparea de a fi încălcat or
dinea publică.

Agenția France Presse rela
tează că guvernul cipriot a ce
rul Camerei reprezentanților 
să-i acorde împuterniciri spe
cial. PENTRU A REPRIMA 
ACȚIUNILE ORGANIZAȚII
LOR CLANDESTINE. Se preci
zează că guvernul președintelui 
Makarios cere, in special, drep
tul de a aresta și reține fără 
judecată orice persoană consi
derată suspectă.

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— La Moscova a fost înche
iată turnarea unui film con
sacrat semicentenarului cine
matografiei sovietice.

Filmul documentar de lung 
metraj, al cărui scenariu este 
semnat de criticul Rostislav 
Iurenev, este alcătuit din șa
se părți, fiecare cuprinzind o 
anumită etapă a dezvoltării 
cinematografiei in U.R.S.S., 
cu problemele, tematica și 
genurile celor mai reprezen

rului Construcțiilor și Dezvol
tării.

Postul dc radio Amman nu 
a furnizat nici un fol dc amă
nunte asupra cauzelor demi
siei ministrului apărării și al 
transporturilor.

O
NEW YORK 27 (Agerpres). 

— Consiliul dc- Securitate s-a 
reunit marți noaptea pentru a 
examina plîngerca Libanului 
privind raidurile efectuate la 
11 august de aviația israeliană 
asupra unor localități sudice 
libaneze. In încheierea dezba
terilor, membrii Consiliului au 
adoptat în unanimitate o re
zoluție care condamnă atacul 
aerian israelian. în același 
timp, rezoluția deplînge cele
lalte incidente violente surve
nite prin violarea încetării fo
cului și extinderea zonelor de 
luptă. în încheiere, se declară 
că acțiunile de represalii și 
colclalte violări grave ale înce
tării focului nu pot fi tolerate, 
Consiliul rezcrvîndu-și drep
tul dc a examina adoptarea de 
măsuri noi și eficiente*. în con
formitate cu Carta O.N.U., in 
cazul repetării unor astfel de 
acțiuni.

La Frankfurt pe Main continuă PROCESUL INTEN
TAT FOSTULUI COLONEL SS HERMAN KRUMEY. unul 
dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Adolf Eichmann, 
acuzat de a fi luat parte la executarea în masă, în anul 
1944, a unui număr de 300 000 de evrei din Ungaria. In ca
drul ședinței de marți, Krumey, ca și fostul căpitan SS, 
Otto Hunsche. de asemenea inculpat in proces, au respins 
acuzațiile procurorului. Acesta a cerut săptămîna trecuta 
condamnarea lui Krumey și Hunsche la închisoare pe viața 
și respectiv 15 ani. Procesul, care a început în urmă cu 13 
luni, urmează să ia sfîrșit vineri.

® 
® 
<£> 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®

Institutul național de statis
tică al Portugaliei precizează, 
intr-un comunicat că aproxima
tiv 35 la sută din copiii sugari 
s-au născut fără asistență me
dicală și câ 22 la sută din to
talul noilor născuți mor înainte 
de a împlini 7 luni.

La Londra s-a anunțat că sta
rea sănătății celui de-al treilea 
pacient supus în Marea Brita- 
nie unei operații de transplan
tare a inimii și singurul su
praviețuitor, Charles Hendrick, 
în vîrstă de 59 de ani, pro
voacă temeri serioase medicilor. 
El a fost reinternat la 11 au
gust, ca urmare a unei infec
ții pulmonare.

Sindicatul ziariștilor din Ni
caragua și lucrătorii de la ra
dio au dat publicității o decla
rație în care protestează împo
triva măsurilor represive ale 
guvernului dictatorial al lui So- 
moza. Declarația subliniază că 
posturilor de radio din Nicara
gua li s-au interzis să difuzeze 
informații privind mișcările 
greviste ale profesorilor și stu
denților și despre represiunile 
polițienești. Numeroși ziariști' 
au fost arestați sub „acuzația" 
de a fi desfășurat activități 
„subversive".

O anchetă efectuată de Insti
tutul național de psihiatrie .din 
Statele Unite indică O CREȘ
TERE ACCENTUATĂ A NU
MĂRULUI PERSOANELOR 
( ARE FUMEAZĂ ȚIGĂRI CU 
MARIJUANA- Acest stupefiant 
este deosebit de răspîndit in 
rindurile elevilor școlilor me
dii și colegiilor, unde, potri
vit anchetei, 35 la sută dintre 
elevi fumează țigări cu mari
juana.

La Freetown s-a deschis mier
curi cea de-a 5-a conferință a- 
nuală a guvernatorilor Băncii 
africane de dezvoltare. In cu
vin tarea rostită cu această o- 
cazie, primul ministru al sta
tului Sierra Leone, Siaka Ste
vens, a subliniat necesitatea 
intensificării colaborării econo
mice dintre țările africane, pro- 
nunțîndu-se în favoarea consti
tuirii unor organizații economi
ce regionale.

tative filme.
In film au fost incluse frag

mente din creații cinemato
grafice devenite clasice nu 
numai pentru cinematografia 
sovietică, ci și pentru cea 
mondială. Sint reproduse, de 
asemenea, interviuri cu renu- 
miții regizori Mihail Romm, 
Serghei Gherasimov, Roman 
Karmen, care deapănă amin
tiri despre cele mai intere
sante evenimente din istoria 
cinematografului sovietic.

Grevă generală 
in Argentina

BUENOS AIRES 27 (Ager
pres) — Peste o jumătate de 
milion dc muncitori argenti
nieni au răspuns chemării lan
sate de Confederația Generală 
a Muncii (C.G.T.) de a parti
cipa. în ziua dc 27 august, la 
o grevă generală dc 24 ore. 
Mișcarea grevistă a cuprins 
mai ales sectorul metalurgic și 
cd al căilor ferate. Oamenii 
muncii argentinieni cer în spe
cial majorarea salariilor, anu 
larca decretului prin care a 
fost instituită starea dc ur
gență și eliberarea celor arcs 
tați în baza acestui act nor
mativ’.

Generalul Marchi, însăr
cinat de guvern să controleze 
Sindicatul feroviar, a avertizat 
pe muncitori că vor fi luate 
cele mai severe măsuri împo
triva greviștilor. La rîndul 
său, guvernul, după ce a pre
cizat că garantează libertatea 
muncii, a anunțat că va uza 
de toate mijloacele de securi
tate necesare — poliție, jan
darmerie și chiar armată — 
dacă situația o va impune.

Poliția din Los Angeles 
continuă INVESTIGAȚIILE 
PENTRU DESCOPERIREA 
AUTORULUI SAU AUTORI
LOR CRIMEI DIN CARTIE
RUL BEL AIR. unde au fost 
asasinate cinci persoane prin
tre care și actrița de cinema 
Sharon Tate. Fină în prezent 
n-a îost găsit nici un element 
ce-ar putea avansa ancheta. 
S-a precizat că nu au fost 
operate arestări după anche
tarea tînărului William Gar
retson, paznicul vilei, care, 
de altfel, a fost pus în liber
tate la două zile după reți
nerea sa.

Autopsia efectuată asupra 
cadavrului actriței Sharon 
Tate arată că aceasta nu con
sumase în noaptea crimei 
droguri sau alcool, deși po
liția anunțase săptămîna tre
cută, că în vilă fuseseră gă
site stupefiante. Nu s-a făcut 
nici o precizare în legătură 
cu rezultatul autopsiilor efec
tuate asupra celorlalte patru 
victime.

INUNDAȚIILE DIN SUDUL 
MEXICULUI au provocat moar
tea a 12 persoane, iar peste 
30 000 au trebuit să-și pără
sească casele distruse sau ame
nințate de furia apelor.

In ultimele două zile nu s-au 
înregistrat precipitații deosebi
te, dar sezonul ploios, care de
clanșează anual inundații în su
dul și zona centrală a Mexicu
lui, se încheie abia în septem
brie și pericolul unor noi re
vărsări ale apelor rîurilor se 
menține.

In orașul american Pittsburgh 
s-au produs INCIDENTE ÎN
TRE POLIȚIE ȘI UN GRUP 
DE MUNCITORI CONSTRUC
TORI care cereau sporirea nu
mărului locurilor de muncă. In 
cursul incidentelor, soldate cu 
rănirea a doi polițiști, au fost 
arestați 16 demonstranți.

După o perioadă deosebit de 
călduroasă, TIMPUL ÎN IUGO
SLAVIA A ÎNCEPUT BRUSC 
SĂ SE RĂCEASCĂ, au căzut 
ploi torențiale, iar vintul s-a 
intensificat. In regiunea Trigla- 
va a căzut zăpadă și tempe
ratura a scăzut Ia zero grade.

Petrolul care a poluat apele 
din largul Bretaniei a invadat 
coastele acestei provincii, pe o 
lungime de 3 km. Marți, o dată 
cu refluxul, plajele localității 
balneare Caroual și orășelului 
Bernefu au rămas ACOPERITE 
DE URMELE „MAREII NE
GRE". Pagubele provocate fau
nei marine și pe uscat sint în
semnate.

Ședință festivă cu prilejul 
aniversăm a 25 de am de ia 
insurecția națională slovacă

PRAG A 27 (Ager pers). — 
Luind cuvîntul la ședința fes
tivă care a avut loc la Praga 
în legătură cu aniversarea a 
25 de ani dc la insurecția na
țională slovacă, Samuel Fait an. 
vicepreședinte al guvernului 
R.S. Cehoslovace, a vorbit des
pre însemnătatea și semnifi
cația istorică a acestui eveni
ment.

Vorbitorul a relevat că in
surecția a fost nu numai lupta 
directă a celor 50 000 dc sol
dați și 20 000 dc partizani slo
vaci împotriva ocupanților ger
mani. ci a însemnat începutul 
unor transformări profunde în 
modul de viață de pină atunci 
al poporului cehoslovac. Des
fășurată sub conducerea co
muniștilor. insurecția a repre
zentat punctul culminant al 
nemulțumirilor față de regimul 
clericalo-fascist și al unei etă 
pe din procesul revoluționar 
îndreptat împotriva abuzurilor 
burgheziei și nedreptății so
ciale.

Insurecția națională slovacă 
a proclamat încă din primele

Vietnamul de sud

Acțiuni ofensive împotriva 
bazelor trupelor 

americano-saiponeze
SAIGON 27 (Agerpres) — 

Forțele patriotice sud-viețna- 
meze au lansat in cursul nop
ții de marți spre miercuri 17 
acțiuni ofensive împotriva ba
zelor trupelor americano-saigo- 
neze. Șase dintre aceste atacuri 
au fost calificate drept impor
tante do un purtător de cu
vînt al comandamentului ame
rican. Luptele cele mai vio
lente au avut loc în ultimele 
24 de ore la limita provincii
lor Quang Nam și Quang Tin 
— relatează corespondentul a- 
genției France Presse.

Noi ciocniri între unități ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de sud șl trupele jina- 
înicc au avut loc la șud de 
importantul complex f militar 
american de la Da Nang. sec
tor unde s-a semnalat o in
tensificare a activității forțe
lor ' patriotice în ultimele zece 
zile. Chiar în cehtrul orașului 
Da Nang grupuri de patrioți

Conferință ministerială 
japono — sud-coreeană

TOKIO 27 (Agerpres). — La 
Tokio s-a deschis Conferința 
ministerială japono-sud-coreea- 
nă consacrată problemelor po
litice și economice. Delegația 
japoneză este ocondusă de mi
nistrul afacerilor externe Kiichi 
Aichi, iar cea sud-cOreeană de 
Kim Haak Yook, vicepremier 
al regimului de la Seul. La 
convorbiri participă, de • ase
menea, miniștrii de finanțe ai 
agriculturii și comerțului din 
ambele țări.

După cum remarcă agenția 
Kyodo. în cadrul convorbirilor 
pe primul loc se află proble
mele legate de aj uterul econo

CRONICA EVENIMENTELOR INTERNAȚIONALE
Se schimbă calul 

la mijlocul rîului...
<^în timp ce la Paris, tratati
vele cvadripartite continuă- în 
ritmul obișnuit fără', a aduce 
vreo indicație asupra găsirii 
unei soluții in problema:' viet
nameză, frămînlârilo pe care 
le cunoaște regimul saigonez 
evocă dificultățile întimpinale 
de agresori și de protejații lor 
pentru continuarea războiului. 
Căutarea unei noi formule de 
guvernare la Saigon, o dată cu 
însărcinarea generalului Khiem 
de a deveni prim-ministru, 
are în vedere captarea bună
voinței anumitor grupări po
litice nemulțumite în momen
tul d.e față. Președintele Sena
tului saigonez, Nguyen Van 
I-Iuyen, a precizat că „în con
dițiile actuale, viitorul premier 
arc două obiective* de . atins i 
să obțină încrederea ' popu
lației și să realizeze solidarita
tea între membrii guvernului": 
Nimeni nu contează că . nolil 
premier ar avea mai multe 
șanse de reușită decît prede
cesorii săi, dar atrage atenția 
că generalul președinte Thicu 
l-a ales pe generalul Khiem 
ca prim-ministru, ceea ce indi
că intenția de a rezolva criza 
permanentă printr-o militariza
re deschisă a guvernului.

Ideea de a nu căuta soluții 
politice în problema .vietna
meză, ci de a miza, în -pofida 
situației create, pe ■ „formula 
militară11 s-a văzut și;l din 
faptul că la Saigon s-â. expri

clipe reînvierea Republicii ce
hoslovace, cu o structură nouă 
bazată pe principiul egalității 
in dri pturi a cehilor și slova
cilor. Insă o perioadă indclun- 
gulă participarea slovacilor la 
conducerea statului, problema 
egalității lor din punct de ve
dere al dreptului de stat nu a 
fost rezolvată din care cauză 
s-a creat o așa-numită asime
tric. Problema a fost soluțio 
nată definitiv în cursul anului 
1969, prin legea constituționa
lă cu privire la Federația 
cehoslovacă.

Vorbitorul a arătat in în
cheiere că deși federația a 
fost realizată într-o perioadă 
extrem dc complexă, incă de 
pe acum se observă rezulta
tele foarte importante ale a- 
cestui act : relațiile dintre
slovaci și cehi se dezvoltă po
zitiv, slovacii se simt direct 
răspunzători pentru întreaga 
situație a societății cehoslovace, 
societatea cehă o privește pe 
cea slovacă ca pe un partener 
egal în drepturi.

au atacat instalațiile militare 
ale unei unități a infanteriei 
saigoneze.

în delta Mekongului au avut 
loc, de asemenea, ciocniri în
tre detașamente ale patrioților 
și unități militare inamice.

Bombardierele americane 
..E-52" au efectuat noi misiuni 
in cursul nopții de marți spre 
miercuri, in special în împre
jurimile taberei forțelor spe
ciale de la Duc Lap, din pro
vincia Quang Duc.

SAIGON 27 (Agerpres). — 
Liderul tinerilor budiști, Thien 
Minh, condamnat la zece ari 
închisoare datorită opoziției 
sale față de regimul saigonez 
și a . războiului purtat împo
triva patrioților sud-vietna- 
mezi va fi elberat înainte de 
termen. Prin această măsură, 
apreciază observatorii politici, 
autoritățile saigoneze urmăresc 
să obțină--sprijinul budiștilor 
în problema atît de delicată a 
formării viitorului guvern.

mic pe care îl solicită Japo
niei regimul de la Seul, pro
bleme comerciale și politice.

Agenția "citată menționea
ză că organele democratice 
de presă, printre care și ziarul 
„Akahata" relevă în artico
lele lor consacrate reuniunii 
ministeriale că convorbirile 
japono-sud-coreene reprezin
tă o primejdie pentru pace 
întrucît ajutorul economic al 
Japoniei acordat Coreei de 
sud ar permite acesteia să-și 
întărească caracterul militar 
al econoipiei și ar fi conside
rat ca un. sprijin pentru Pak 
Cijan Hi.

mat o „vie satisfacție*1 față de 
măsura Casei Albe de a amina 
hotărireâ privind retragerea 
unor trupe suplimentar^ sta
ționate în Vietnamul dc sud. 
Oscilațiile înregistrate la Was
hington ‘ in legătură cu pre
zența corpului expediționar a- 
merican in Vietnamul de sud 
arată eăTpină în prezent nu a 
fost elaborată o concluzie co
respunzătoare în vederea solu
ționării problemei vietnameze, 
ceea ce explică, evident și ba
terea pasului pe loc la trata
tivele de la Paris. Pe bună 
dreptate, se arată intr-un co
mentai- al agenției V.N.A. re
feritor la criza de guvern de 
la Saigon că „hotărîrea lui 
Thieu de a schimba calul in 
mijlocul rîului nu surprinde 
pe nimeni. El s-a lovit de nu
meroase dificultăți in relațiile 
cu Statele Unite și a suferit 
infringeri în războiul de agre
siune din Vietnam, iar acum 
încearcă să pună capăt certu
rilor violente de la Saigon.

După incendierea 
moscheii Al Aksa

Incendiul izbucnit la mos
cheea Al Aksa din Ierusalim, 
considerată după Meca și Me
dina, al treilea loc sfint al 
lumii musulmane. — a pro
vocat o vie emoție în întreaga 
lume și a făcut să crească în
cordarea primejdioasă în O- 
rientul Apropiat. Autoritățile 
israeliene au arestat pe cetă
țeanul australian de religie

U.R.S.S.: Pe șantierul hidrocentralei Kapceagalski în 
Kazahstan.

Remanierea guvernului lambiei
LUSAKA 27 (Agerpres). — 

Președintele Kenneth Kaunda 
a procedat la o remaniere a 
guvernului Zambiei și a anun
țat crearea unui nou minister 
în' atribuțiile căruia intră coor
donarea preluării dc către stat 
a 51 la sută din acțiunile com
paniilor străine care exploa
tează zăcămintele cuprifere din 
Zambia și a investițiilor in 
industrie și comerț. Președin
tele Kaunda a preluat portofo
liile Ministerului Afacerilor 
Externe și al noului minister. 
Posturile de ministru de fi
nanțe și ministru al planificării 
deținute de fostul vicepreșe
dinte Simon Kapwepwe, ‘caro 
și-a prezentat la 25 august de-

Christian Barnard va efectua 
o ewuă operație docilă

CAPETOWN 27 (Agerpres). 
— Prolesorul Christian Bar
nard și echipa sa de medici 
de la spitalul Groote Schuur 
din Capetown vor efectua 
săptămîna viitoare o operafie 
foarte delicată de . transplan
tare a unei artere pulmonare. 
El așteaptă rezultatul inter
venției chirurgicale realizată 
marii asupra micuței italiene 
Giovanna Don. In cursul aces
tei operații, prolesorul Bar
nard a efectuat grefarea unui 
segment de aortă și înlocui
rea valvei aorlice. Operația 
a fost caliiicată „mult mai di
ficilă ca o grefă de inimă". 
Organele de înlocuire au fost 
luate de la „Banca de aorte" 
a spitalului Crucii Roșii din 
Capetown. Pină In prezent ău 
fost realizate la spitalul 
Groote Shuur patru asemenea 
intervenții. Pacienlii se simt 
bine.

Una din dificultățile cele 
mai mari ale unei asemenea 
operații constă în obținerea 
și conservarea aorlei unui do
nator. Această tehnică a lost 
pusă la punct de către dr. 
Terry O'Donnovan, fondato- 

creștină William Rehan acu- 
zindu-1 pe făptaș că a acțio
nat cu premeditare. Pe de altă 
parte, guvernul țărilor arabe 
consideră Israelul răspunzător 
de situația locurilor sfinte, a- 
parținînd unor religii diferite, 
din Ierusalim, și în consecin
ță, miniștrii de externe ai ță
rilor arabe s-âu întrunit in
tr-o sesiune extraordinară pen
tru a dezbate situația creată ; 
ci au hotărit convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a 
țărilor islamice.

Disputa in legătură cu in
cendierea moscheji aduce un 
element nou, îngrijorător in 
legătură cu situația din Orien
tul Apropiat și numeroase gu
verne au luat atitudine față 
de situația creată. In declara
ția pe care Agenția Română 
de Presă a fost împuternicită 
să o publice se spune i „Ac
tul acesta arată încă o dată 
ce urmări negative are menți
nerea stării de încordare în 
această parte a lumii. România 
consideră că trebuie să se u- 
plice rezoluția din noiembrie 
1967 a Consiliului de Securi
tate, să se retragă trupele 
israeliene din teritoriile ara
be ocupate, să se asigure drep
tul la existență, independență 
a fiecărui stat, să se rezolve 
problemele refugiaților pales
tinieni și celelalte probleme — 
corespunzător intereselor po
poarelor din această zonă, cau
zei generale a păcii. Consec
vent poziției sale binecunos
cute față de situația clin a- 
ceastă parte a lumii, guvernul 
român consideră câ nu tre

misia, au fost atribuite lui 
Elija Mudenda.

Șeful statului a anunțat, de 
asemenea, constituirea unui 
comitet interimar care va 
coordona activitatea Partidului 
Unit al Independenței Națio
nale al cărui Comitet Central 
a fost dizolvat după demisia 
lui Simon Kapwepwe. Din Co
mitetul interimar fac parte 
șapte din foștii membri, ai 
conducerii- partidului între ca
re și Simon Kapwepwe. Agen
ția Reuter relatează că preșe- 
dntcle Kaunda a cerut lui 
Simon Kapwepwe să revină a- 
supra hotăririi- sale de a de
misiona și să îndeplinească 
funcția dc vicepreședinte pină 
la expirarea mandatului său.

rul „Băncii de aorte", și de 
specialism in radiații. Ope
rația asupra micuței Giovanna 
Don a fost indispensabilă da- 
lorită faptului că ea nu avea 
arteră intre plămin și veniri- 
colul drept. Următoarea inter
venție a profesorului Barnard 
se anunță și mai dificilă ca 
cea asupra Giovannei Don.

Deschiderea sesiunii Consiliului 
Ministerial ai O.U.A.

ADDIS ABEBA 27 (Ager
pres). — împăratul Etiopiei, 
Haile Selasie, a deschis 

-miercuri după-amiază lucră
rile celei de-a. XIII-a sesiuni a 
Consiliului Ministerial al Orga
nizației Unității Africane. Mi
niștrii de externe întruniți la 
Addis Abeba .vor examina și 
definitiva timp de o săptă- 
mînă documentele ce urmează 
să fie supuse spre examinare 
Conferinței O.U.A. la nivel 
înalt ale cărei lucrări vor în- 

buie precupețite eforturile în 
vederea realizării unui climat 
care să permită rezolvarea tu
turor problemelor din Zona 
Orientului Apropiat, in jnterc- 
sui păcii și securității interna
ționale".

Această atitudine relevă con
secvența poziției țării noas
tre față de situația din Orien
tul Apropiat, în conformitate 
cu principiile generale- care 
călăuzesc politica externă a 
României socialiste. Numai 
căutarea" cu răbdare și perse
verență a unor soluții în ac
tuala criză din această regiu
ne a lumii și instaurarea le
galității internaționale, concre
tizată în rezoluția amintită a 
Consiliului de Securitate, poa
te să aducă o soluție viabilă.

Este oare liniște 
în Irlanda de nord?

Violența care a cuprins ora
șele nord-irlandeze, a devenit 
atit dc amenințătoare incit 
unitățile britanice dizlocate 
in Ulster au luat poziție. Dis
puta s-a transferat și la 
O.N.U., unde reprezentantul 
Republicii Irlanda a cerut tri
miterea unor unități interna
ționale pentru restabilirea or- 
dinci. in timp ce reprezentan
tul britanc a argumentat că 
situația din Irlanda d nord 
este o problemă internă, ‘ceea 
ce impune ca. nimeni din afa
ră să nu încerce. să se ames
tece. Cererea Republicii Irlan
da a fost' respinsă de Cons'.liul

Expoziție de artă 
populară româ

nească la 
Teheran

TEHERAN 27. — Corespon
denta/ Agerpres, N. Popov ici, 
transmite: In sala Muzeului 
Iran Bostan din Teheran a a- 
vul lac inaugurarea unei ex- 
pozifil de artă populară româ
nească organizată de Ministe
rul iranian al Culturii șl Ar
telor in colaborare cu Amba
sada Română, in cadrul acor
dului cultural existent intre 
cele două lăn. La vernisai 
au luat parte G. Jabbari, ad
junct al Ministrului Culturii și 
Arlelot, Pavel Silard, amba
sadorul Republicii Socialiste 
Român'a, directori generali 
din Ministerul Culturii șl Ar
telor, șeii de misiuni diplo
matice, personalități ale vieții 
cullural-artlsllce Iraniene, zia
riști.

La sediul Ambasadei Repu
blicii Socialiste România de la 
Teheran a avut loc o gală 
de lilme documentare româ- 
neșl 1.

Violarea acordului 
de încetare 

a focului la granița 
dintre 

Salvador și Honduras
WASHINGTON 27 (Ager

pres). — într-o notă de pro
test adresată Consiliului Oiga 
nizației Statelor Americano 
(O.S.A.), guvernul Republicii 
Salvador a acuzat autoritățile 
honduriene că au internat în 
lagăre de concentrate pesto 
15 000 de salvadorieni rezidenți 
în Honduras. în aceeași hotă, 
Salvadorul a atras atenția 
Consiliului O.S.A. &»upra fap
tului că ,.propaganda făcută de 
posturile de radio și de către 
presa honduriană nu au alt 
scop decît de a incita la o 

■ nouă confruntare1* între cele 
două state din America Cen
trală.

Dezmințind acuzațiile ce i-au 
fost aduse, guvernul Hondura
sului a denunțat, la riadul 
său, „crimele și atrocitățile11 
comise de salvadorieni in 
cursul incursiunilor militare 
pc teritorul hondurian. Totoda
tă din documentele prezentate / 
Consiliului O.S.A. de către 
cele două părți aflate în con
flict reiese că in ultimiie zile 
fiecare dintre ele a violat a- 
cordul de încetare a focului.

cepe săptămîna viitoare în ca
pitala Etiopiei. Observatori, 
actualei reuniuni apreciază că 
dezbaterile vor fi dominate de 
două principale probleme caro 
preocupă in momentul de față 
țările continentului Negru : e- 
xaminarea și găsirea căilor 
de soluționare a conflictului 
militar din Nigeria și adopta
rea unei poziții comune a țâ
rilor membre față de regimu
rile rasiste din Africa îndeo
sebi față de Rhodesia.

de Securitate. Pe de altă par
te, dialogul primului ministru 
Wilson, cu primul ministru al 
regiunii nord-irlandeze. Chi
chester Clark, a avut men.rea 
să aducă anumite clarificări, 
in special în sensul dorinței 
de a împiedica izbucnirea u- 
nor noi incidente.

Cu toate că zilele liniștita 
sint acum dc bun augur pen
tru căutarea unei înțelegeri 
intre cele două tabere, totuși 
soluția nu apare lesnicioasă. 
Primul ministru nord-irlaniez, 
Chichester Clark, s-a arătat, 
dispus la anumite reforme li
mitate in favoarea minartAlii 
catolice, dar el are de în
fruntat grupul extremist din 
propriul său partid unionist, 
condus de fostul ministru 
Craig ; or, .și predecesorul lui 
Clark-Terence O’Neill a încer
cat să promoveze o orientare 
similară și in cele din urmă 
a fost răsturnat dc la con
ducerea partidului unionist 
-și in consecință a t. ■ mit să 
demisioneze din postul de 
prim-ministru. Acum este ria
dul lui Chichester Clark să-și 
demonstreze abilitatea de ja 
oferi suficiente concesii cato
licilor pentru a se apropia de 
egalitatea în drepturi a tutu
ror cetățenilor și de a face 
față presiunilor exercitate .le 
extremiștii protestanți. Este 
un fel dc ..dans pe sirmă“ de 
care depinde în bună măsură 
evitarea izbucnirii dr> noi in
cidente, iar un pas r.reșit ar 
putea declanșa un val sîa- 
geros.

Z. FLOREA
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