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La Centrala cărbunelui Petroșani

PREOCUPĂRI
PENTRU ASIGURAREA

CALIFICĂRII
Șl SPECIALIZĂRII
MUNCITORILOR

L A

ni ziua de 17 aprilie-a. c. a 
avut loc ședința plenară a 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Re
publica Socialistă România, iar 
în ziua de 18 aprilie a. c. șe
dința plenară a Consiliului oa
menilor muncii de naționalita
te germană din Republica So
cialistă România.

La cele două plenare a parti
cipat tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. Dc asemenea, a par
ticipat tovarășul Eugen Jebe- 
leanu, vicepreședinte al Consi-

Jiului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

Președinții Consiliilor au pre
zentat in fața plenarelor in
formări cu privire la activita
tea desfășurată de Birourile a- 
ccstora de la ultima plenară și ' 
pină în prezent.

In cadrul ședințelor plenare 
s-au dezbătut și s-au adoptat 
în unanimitate Regulamentcla 
de funcționare ale Consiliilor^ 

Plenara Consiliului oamenilo» 
muncii de naționalitate maghioț 
ră din Republica Socialistă Ro« 
mânia a ales pe tovarășul Vin- 
țe Ion în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului.

Pregătirea cadrelor de mun
citori calificați a fost și este 
o preocupare fundamentală a 
partidului și statului nostru. A- 
ceastă preocupare condiționea
ză în actuala etapă realizarea 
programului de construcție a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, valorificarea deplină 
a rezultatelor progresului tch- 
nico-științific, asigurarea unei 
înalte productivități a muncii.

Deosebita importanță pe care 
o prezintă ridicarea măiestriei 
profesionale este reflectată și 
în noul sistem de salarizare — 
exper montarea căruia s-a ge
neralizat in întreaga economie 
—. inclusiv in industria minie
ră, în majorarea salariilor,
noile categorii tarifare, trep
tele de salarizare. stimul ind
din plin eforturile salariaților 
pentru continua 
fesională. pentru 
calificării.

Pregătirea de 
calificați capabili să participe 
efecth la perfecționarea pro
ceselor tehnologice, la organi
zarea științifică a producției și 
a muncii, să folosească cu ran
damente ridicate instalațiile și 
mașinile aflate in dotarea mine
lor. preparațiilor și at'Terelor, 
reclamă din partea conducerii 
Centralei cărbunelui Petroșani 
o preocupare cTescindă pentru 
perfecționarea activității in u- 
nitățile școlare cu profil mediu 
tehnic și profesional precum 
și în cele pentru calificare și 
ridicarea calificării. Orientarea 
este îndreptată in acest dome- 

diversificarea

IOAN KARPINECZ, 
director cu probleme de personal 

in Centrala cărbunelui 
Petroșani

de pregătire, folosind forme de 
calificare care să poată cuprin
de cursanți începind încă de 
la virsta școlară (școli profe
sionale) și pină la oameni ma
turi. angrenați in procesul de 
producție. Școlile profesionale 
care funcționează ca unități ale 
centralei in localitățile Petro
șani, Lupeni și Anina asigură 
o pregătire teoretică și practică 
multilaterală pentru un număr 
mare de specialiști in industria 
minieră. Aceste școli sînt frec
ventate in acest an de aproape 
1 300 elevi, viitori mineri, e- 
lectricieni. lăcătuși, preparatori, 
strungari, frezori, sudori, mo- 
dclori. turnători pentru unită
țile centralei.

De menționat că, începind cu 
anul 1968, la unitățile școlare 
din Petroșani și Lupeni. pe lin
gă școlile profesionale dc zi. 
a fost organizată o nouă for
mă de pregătire : ucenicia la 
locul de muncă. Această formă 
s-a extins in anul 1969 și in 
continuare în 1970 prczentînd 
avantajul că in programul de 
pregătire a elevilor se prevede 
o susținută instruire practică la 
locul de muncă, desfășurată zil
nic sub supravegherea directă 
a cadrelor din unitățile pentru 
car? se pregătesc. Durata de 
școlarizare este do 2 sau 3 ani.

în funcție de complexitatea me
seriei, perioadă in care aco
modarea cu locul de muncă, cu 
disciplina de producție, cu res
pectarea sarcinilor de viitor 
muncitor calificat au o impor
tantă contribuție în formarea 
și educarea elevilor. Ținîndu- 
se cont dc avantajele pe care 
le oferă, s-a prevăzut ca aceas
tă formă să fie extinsă integral 
pentru pregătirea muncitorilor 
electromecanici din cadrul șco
lilor profesionale, urmînd ca 
numărul lor să crească de la 
275 în anul școlar 1969—1970 
la 520 în anul școlar 1970— 
1971.

Un puternic accent este pua 
în 1970 pe completarea efecti
velor calificate la meseriile de 
bază. In acest sens s-a prevă
zut ca. începi nd cu anul șco
lar 1970—1971. în cadrul șco
lilor profesionale de zi. să fie 
cuprinsă meseria de mecaniza
tor minier, exploatările minie
re puțind să-și asigure în a- 
cest fc! efective de muncitori 
specializați care să deservească 
abatajele mecanizate la un ni
vel superior.

Pentru muncitorii cuprinși în 
procesul do producție și care 
nu au obținut pină in prezent 
nici o calificare, fiecare uni
tate-a'centralei arc deschisă o 
școală de calificare. Pentru bu
na desfășurare a procesului de 
pregătire, conducerile adminis
trativo ale umtăților. organiza
țiile dc partid, sindicat și de 
tineret, sprijină acțiunile între
prinse. în special cele de re

Faza municipală a Festivalului
brigăzilor artistice de agitație

pregătire pro- 
perfecționarea

noi muncitori

4 Continuare în paa. a 3-a
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{Itinerar^
CULTURAL

Muzică populară
Taraful Casei de cultură 

din Petroșani va susține as
tăzi două spectacole folclo
rice la Cimpu lui Neaq și 
Uricani. Artistul emerit A- 
lexandru Grozuță, interpret 
al melodiilor populare ro
mânești, cunoscut și îndră- 
ait de locuitorii din Valea 
Jiului, va cînta piese din re
pertoriul său.

Teatru
Comedia tragică .Patima 

roșie" de Mihail Sorbul va fi 
reprezentată astăzi pe scena 
teatrului din Petroșani. In 
distribuție, actorii Nicolae 
Nicolae, Marcel Popa, Mihai 
Clita, Maria Branea și Ru- 
xandra Petru, in regia artis
tică a lui Constantin Dicu. 
Spectacolul începe la ora

nesfășurată joi, 16 aprilie, 
j3 pe scena Casei de cul

tură din Petroșani, a 
doua parte a Festivalului bri
găzilor artistice de agitație, fa
za municipală, s-a consumat, ca 
și prima, in cvasianonimat. Și 
nici nu e de mirare că s-a in- 
timplat așa, dacă pe străzile 
orașului au fost răspindite afișe 
cuprinzînd multe amănunte des
pre această confruntare, mai 
puțin unul esențial: ora 
desfășurare a festivalului.

Cu excepția brigăzii, din Că
lan (prezentă la festival, la in
dicația organizatorilor, alături 
de formațiile din Valea Jiului) 
celelalte participante la concurs 
(cluburile din Lupeni și Lonea 
și cooperativa . .Jiul") au avut 
o evoluție fără surprize, pe li
nia mediocrității.

Clubul din Lupeni s-a pre- 
- zentat cu o formație nerodată, 

neomogenizată îndeajuns (in
structor D. Făiniș). Mai multă 
fantezie și dezinvoltură, o mai 
acuzată convingere in rostirea 
textului, in gest și mișcare, ar

de

fi fost in măsură să spulbere 
impresia de convențional, de 
relatare seacă, dezvăluindu-ne o 
formație capabilă, fără îndoială, 
de mai mult.

Plină de temperament și elan 
tineresc (așa cum ar fi trebuit 
să ne apară toate formațiile 
participante), brigada secției 
turnătorie a uzinelor metalur
gice din Călan (instructor și 
text Gh. Sima) a cucerit prin 
omogenitate, vigoare și siguran
ță. Convingerea cu care fnem- 
brii săi au rostit textul, vocile 
armonizate, calde, au dovedit 
o pregătire minuțioasă, fapt ca
re a lipsit multor formații din 
concurs. Toate aceste calități, 
la care se adaugă un text in
spirat. plii

rrvă, au adus formație 
Călan

Brigada clubului sindicatelor 
din Lonea (instructor Ștefan

Vl
in de causticitate și 

ti din 
un meritat loc secund.

Constantin PASCU

SPORTIV
HANDBAL: Jiul Petroșani 

susține azi, la ora 11, al doi
lea meci consecutiv acasă. 
Parteneră de întrecere — „U" 
Cluj. In deschidere vor juca 
formațiile de fete ale Școlii 
sportive Petroșani și Școlii 
sportive Rîmnicu Vilcea, 
cadrul diviziei școlare.

I

I
I
I
I
I 
I

FOTBAL : Etapa a IV-a a J

......—....."i. i 

Parîngul I 
irul Hu- I

I
I
I

Craiova. i 
campionatul |

I
I
I

Utilajul — I 
’arîngul Pc- I 

......_________ .........J 
— Minerul Vulcan; Minerul I 
Lupeni — I.PS.P. Livezeni; * 
Energia Paroșeni și Prepa- | 
ratorul Corcești stau.

BASCHET: La ora 9,

în

BASCHET: La ora 9, în 
sala I.M.P, se dispută meciul 
Știința Petroșani — Construc
torul Arad.

RUGBI : Pe terenul
aipeni are loc la ora 10 

ciul de divizia B dintre 
nerul din localitate și Pre
cizia Săcele.

din 
mc- 
Mi-

returului campionatului jude
țean programează azi în Va
lea Jiului următoarele întîl- 
niri : Minerul Vulcan — Glo
ria Hațeg: Minerul Aninoasa 
— Energia Deva: r ' 
Lonea — Constructorul 
nedoara; Energia Paroșeni — 
Dacia Orăștie; Constructorul 
Lupeni — Preparația Petrila.

VOLEI : Tot în sala I.M.P., 
după baschet. Știința Petro
șani va primi replica forma
ției Electroputere Craiova.

Azi se reia și c 
municipal de volei, care pro
gramează următoarele me
ciuri :

Seria 1 : Jiul I Petroșani 
(B.A.T.) — Jiul II Petroșani 
(I.I.L.); Jiul Petrila — Mi
nerul Aninoasa; T 
CF.R. Petroșani; Parîngul Pe
troșani — Parîngul Lonea. 
Seria a Il-a : Liceul Uricani

TRANSPORTÎND COLOȘII METALICI
Perioada primei jumătăți a 

lunii aprilie a coincis cu pu
nerea ih montaj a unor impor
tante mașini și instalații la o- 
biectivuk de investiții indus
triale de suprafață de la mine
le Văii Jiului. Sarcină deloc u- 
șoară ?i de mare răspundere, 
transportarea utilajelor grele 
la locul dc montaj a h ••. mit 
colectivului S.T.R.A. care a reu
șit s-o ducă la bun sfirșit.

Și acum cîtcva secvențe din 
această muncă și luptă dusă 
de șoferi, tractoriști și meca
nici dc automacarale pentru 
învingerea kilometrilor și vehi
cularea la destinație a utila
jelor — niște coloși metalici 
in greutate de zeci de tone :

0 Dc la in igaziu de utilaje din 
Lupeni. inimoșii tractoriști Jia- 
nu Vasilică. Vasile Drăgui și 
Aurel Nichita au transportat,

cu trailerul. la Uricani. un ca
zan in greutate de 17 tone pen
tru instalația de încălzire cen
trală a minei Uricani.

€) De la U.U.M. Petroșani 
au fost transportate la puțul 
sud Aninoasa rotorul electro
motorului (9 tone) pentru ma
șina de extracție aflată in curs 
de montaj, iar de la depozitul 
Iscroni. pentru același obiectiv, 
podul rulant de 20 tone. Și a-

cest transport, tot cu trailerul, 
a fost efectuat !n bune condi- 
țiuni tot de formația tractoriș
tilor menționați in rindurile de 
mai sus, cărora li s-au alătu
rat automacaragii Petru Opri- 
ncscu, Nicolae Nagy și Gh. 
Romascu, care, cu ajutorul ce
lor trei automacarale, au des
cărcat utilajele la locul de 
montaj.

A fost străpuns 
tunelul Baia Sprie- 

Suior-Cavnic

■x-

In .Maramureșul minier a 
avut loc un important eve
niment : A fost străpuns tu
nelul Baia Sprie-Suior-Cav- 

. nic, avind o lungime de 9 
km. Această lucrare de o 
deosebită dificultate a fost 
realizată cu un an înainte 
de termen, viteza medie lu
nară de săpare fiind cu 110 
metri mai mare decît cea 
prevăzută.

Deschiderea acestei căi sub
terane oferă posibilități pen
tru concentrarea producției 
de minereu extras din c
ploatările Suior și Cavnic și 
dirijarea sa spre Uzina de 
preparare a minereurilor din 
Baia Mare. De subliniat fap
tul că linia ferată care leagă 
gura tunelului cu flotația 
centrală din Baia Mare va 
face ca minereul scos din a- 
bataj să intre direct în pro
cesul de prelucrare a flota- 
ției. Totodată, săparea tune
lului permite amenajarea u- 
nor noi fronturi de lucru, 
transportul rapid al perso
nalului și al materialelor și o 
bună aprovizionare cu ener
gie electrică și aer compri
mat a locurilor de muncă 
din subteran. (Agerpres)

r Seară
pentru
mineri

Ieri, clubul sindicatelor din 
Lupeni a găzduit o acțiune 
interesantă organizată pentru 
mineri de către comitetul 
sindicalului și comitetul 
U.T.C., în colaborare cu co
mitetul de direcție al minei.

In prima parte, cei peste 
200 de invitați au urmărit 
expunerea prezentată, intitu
lată „Creșterea productivită
ții și rentabilității E. M. Lu
peni". Expunerea a fost ur
mată de o seară distractivă.

Vizita pe care președintele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, a intreprins-o in România între 13 și 17 aprilie, la 
invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, a constituit o nouă con
tribuție de seamă la consolidarea și amplificarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre cele două țări.

Desfășurată pe fondul bunelor relații statornicite între 
România și Turcia, această vizită a prilejuit o mai cuprin
zătoare cunoaștere reciprocă, adincirea relațiilor intre cele 
două țări, intre popoarele român și turc. La aceasta au con
tribuit atit convorbirile pe care șeful statului turc le-a avut 
cu președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, cit și vizitele pe care înaltul 
oaspete le-a făcut la o serie de obiective economice, sociale 
și culturale din orașele București, Craiova, Constanța, la 
hidrocentrala de pe Argeș, pe litoralul Mării Negre și care 
i-au oferit’ posibilitatea unui contact nemijlocit cu o serie 
de realizări dobindite de poporul român în dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a țării.

Convorbirile oficiale pe care le-au avut președinții ce
lor două țări desfășurate într-un spirit care a determinat 
pe cei doi președinți să șe declare „foarte satisfăcuți de 
rezultatele acestei vizite, prima efectuată de Un președinte

Nicolae IONESCU
• Continuare In pag. a 4-a
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A

„Aici se termină Asia și dacă 
de-a curmezișul -nu s-ar afla 
insula Sahalin, s-ar putea spune 
că în acesl punct Amurul se 
varsă în Oceanul Pacific. In 
fala ochilor se întinde Limanul, 
în zare abia se conturează o 
fîșie cețoasă — e insula ocnași
lor, iar la slinga, pierzindu-se

E X P U N E R I
In sala marc a Exploatării 

miniere Lupeni. peste 250 de 
tineri, angajați ai exploatării, 
au audiat o interesantă ex
punere 
Vasile 
E. M.
„Făurirea societății socialiste

prezentată de ing. 
Ciriperu, directorul 
Lupeni, cu tema :

Mărfuri de sezon
Primăvara a venit cu înno

iri edilitare și trufandale. In 
ultimele zile prin unitățile 
de desfacere d.L.F s-a pus 
în vînzare salată și ceapă 
verde și castraveți de seră, 
în curînd vor apare ridichi 
du lună, roșii și uite produse 
de sezon.

multilateral dezvoltate, obiec
tiv fundamental trasat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.“.

Totodată, vorbitorul a pre
zentat perspectiva dezvoltă
rii E. M. Lupeni comparativ 
cu anii trecuți.

După cum ne informează 
Petre Pălivan, secretarul co
mitetului coordonator U.T.C. 
al E. M. Lupeni, expunerile 
au fost urmărite de întregul 
auditoriu cu mult interes.

GOSPODARI
lntr-una din zilele trecute, 

29 de cetățeni din circum
scripția electorală comunală 
nr. 9 Aninoasa, au participat 
la o acțiune de curățire ge
nerală a străzilor și zonelor 
verzi. Harnicii y< -.podari al 
circumscripției au efectuat, 
numai in această zl, 160 ore 
de muncă patriotică. Printre 
participant amintim pe soții 
Ileana și Nicolae l< r hi- :u s:u. 
Ion Mureșan, Cons'antin 
Marcu. Valeria Tecșa. in 
frunte cu dmiitata Fv» Tudor.

în propriile sale meandre malul 
dispare in pîcla Nordului înde
părtat. S-ar părea că ai ajuns 
la capătul pămîntului, că mat 
departe nu mai ai unde să le 
duci". Sînt cuvintele lui Cehov, 
mărturisite în 
prind călătoria 
turg in Insula 
locurile fostei 
acolo unde oamenii nu mai a- 
veau nume în marea masă de 
deportați, coloniști, funcționari 
și băștinași. Paginile lui Cehov 
despre Sahalin te înduioșează 
și te revoltă, le umplu de 
compasiune pentru ocnașul tră
ind în condiții mizere, înrăit de 
bătăi, transformat în animal ie 
povară. Și ochiul pătrunzător 
al scriitorului a răzbit în izbele 
lor, în sufletul întunecat și tre
cutul uneori nevinovat al aces
tor oameni, pentru care liberta
tea era suprema lor dorință, 
însemnările de călătorie ale lui 
Cehov sînt rînduri sumbre șl 
apăsătoare despre cea mai mare 
închisoare țaristă — Insula 
Sahalin.

Atunci cînd geograful francez 
d’AnviJle se documenta pentru 
întocmirea unei hărți a Extre
mului Orient, ol a aflat si de 
numele unor slîr.ci de pe coas
ta continentului. „Sahalieu an- 
găhata* — ceea ce în limb*

paginile ce cu» 
marelui drama- 
Sahalin, prin 
ocne țariste.

Florica VRlNCEANU

• Continual e in pag. a 4-a
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cosmice
de transport

Anul acesta, N.A.S.A. va organiza un concurs 
pentru firmele participante la a doua etapă 
(faza B) a programului de realizare a unor nave 
cosmice de transport. Aceste nave ar urma să 
facă curse intre Pămînt și stațiile orbitale.

In a doua etapă se prevede o analiză com
plexă a proiectelor de nave cosmice de trans
port, prezentate de către diferite firme. Au și 
anunțat participarea la aceste lucrări mai multe 
firme, printre oare și firma „Loockccd Missiles 
and Space". Aceasta și-a unit eforturile depuse 
în acest scop cu firma „Boeing*. Astfel, firma 
„Loockbcd Massiles and Space' intenționează 
să proiecteze blocul orbital al unei nave cos
mice do transport, pe cînd firma ..Boeing* pro
iectează să construiască blocul de propulsie

Cheltuielile generale pentru realizarea navelor 
cosmice de transport ar însuma cca. 10 miliarde 
dolari.

/ntr-un (ren rapirrt 
doi călători stăteau ia se 
lercaslrâ și priveau 
peisajul. Trenul a tre
cut in goana mare pe 
Ungă o paiișle unde 
pășteau niște oi.

— 11, 38, 123, 178 de 
oi, a numărat unul 
dintre ei, după un cal
cul uimitor de rapid.

— Cum ai reușit să 
le numeri așa de re
pede? întreabă celă
lalt.

— Foarte 'simplu. 
Am numărat picioarele 
și pe urmă le-am în
mulțit cu patru...

O linără căsătorită 
e laudă cu fericirea ei 

conjugală.
— Soful meu îmi dă 

tot ce-i cer.
— Asia pentru că 

nu-i ceri de-ajuns — ii 
spune o prietenă invi
dioasă.

’tTT"" ™ ""
Celebra sica a Hol- 

lywood-ului, Doris Day. 
a invitai 
unui Ulm 
prietenă.

— Oh.
dar am o zi foarte în-

la premierea 
al ci o bună

regret dragă,

eu trăiesc clin 
une un prieten 

celuilalt.
— Unde scrii tu ?
— Acasă, ca să-mi 

trimită bani.

cârcală : serbez ce-a 
de-a 25-a aniversare a 
zilei de naștere.

— Ai dreptate dragă, 
mai bine mai tirziu de-

cit niciodată, a replicat 
supărată celebra actri
ță. ,

6
Unde este 

tn Pierre ?
— Stă în pat pentru 

că are piciorul fractu
rat.

— Vai dar cum s-a 
întîmplat.

— Am pariat amin- 
doi cine poate să se 
aplece mai mult pe 
fereastră și ea a cîști- 
g*at pariul.

sora

DE ICI, COLO...
Cînd fe joci cu cîinele...

Locuitorii din comuna Brecht,« 
in apropiere de Anvers (Bel
gia), au fost cuprinși de indig
nare «fiind că lin consătean 
dc-at lor, Stan de Bruin, și-a 
împușcat frumosul său cîine 
ciobănesc. Dar lucrurile s-au 
petrecut în felul următor. In- 
toreîndu-se acasă de la munca 
cîmpului, Bruin și-a găsit co
pilul scăldat în sînge : în timp 
ce se juca cu el, cîinele i-n 
retezat o ureche. Medicul din

comună s-a declarat neputin
cios, dar l-a trimis pe Bruin 
la un specialist din Anvers. 
Prcgătindu-se de plecare. Iul
Brii in i-a ve ni» o idee salva-
toarc. A lua t arma, și -a im-
pușcat ciinelt•. apoi l-a spin-
tocat. Și, înlr- adevăr, in sfoma-
cui cîinelui ai găsit urechea,
nevătămată. I ,a Antwerp<?n. un
chirurg a cuuit urechea CO pi
iului la loc. iar asfăzi pa e

mai poate ob.»>orva nici o urmă
a accidentului.

Avertisment... comercial
La ieșirea din Rabat pe stația de benzină a unyi oare

care Ahmcd-ben-Ahmcd se află o placă indicatoare pe care
scrie: „Aici este unica stație de benzină din Sahara. Orice
stație veți mai vedea în drum de aici încolo nu va fi decit
miraj".

Sahara poloneză
Astfel este denumit teritoriul de 650 ha de nisipuri miș

cătoare situat in Parcul național Slovinsk. Aici, lingă Leba, 
pe litoralul Mării Baltice, sînt cele mai mari dune mișcă
toare de nisip din Europa, ele „parcurgind" o distanță de 
10 m anual.

Relicve „prețioase"
La Milano, a fost arestat un 

individ care de peste un an de 
zile se ocupa cu vinderea la 
prețuri exorbitante, in cercurile 
„vechii gărzi* a fasciștilor, a 
unor „relicve" din trupul lui 
Benito Mussolini. Aceste „relic
ve" erau prezentate, invaria

bil, sub forma unui osișor, „din 
piciorul sting" al dictatorului. 
Escrocul a vîndut asemenea 
..comori' unui număr de peste 
300 amatori. Poliția a stabilit 
că oasele lui Mussolini pre. in 
în realitate din... fripturile de 
pui consumate de escroc.

Uneori si oui 
învață a ăi na

° u
E drept că nu este vorba 

de găini, ci de prepelițe. Du
pă trei ani de studii apro
fundate, un cercetător al U- 
niversității din Cambridge a 
descoperit un fapt unic: îna
inte cu 48 de ore de ieșirea 
puilor din ouă, ei „comuni-

Televizor in culori cu schema integrate
Un grup de firme producătoare printre care 

„Matsushita", „Sanya“. ...Mitsubishi" și „Fujitsu", 
împreună cu specialiștii Universității din Osaka, 
efectuează în comun studii in vederea con
struirii televizoarelor in culori, cu scheme inte
grate. Dintr-o comunicare făcută de „Japan E- 
lectronic Engineering" a reieșit că acest grup 
a împărțit televizorul în culori în 24 de sub
ansambluri din care 16 au fost deja realizate 
cu scheme integrate.

In total, prototipul se'compune acum din 147 
piese constitutive față de 594 piese la cel con 
vențional. Numărul sudurilor cu cositor s-a re 
dus de la I 250 la 600 In locurile unde existau 
scheme integrate, cum ar fi mediile frecvențe, 
gradul lor a fost mult extins. Prototipul reali
zat se află montat pe șasiul televizorului con
vențional, ceea ce a dus la multe spații goale 
precum și la posibilitatea de a putea urmări 
și inspecta cu ușurință toate detaliile.

NOUTĂȚI 1
MEDICALE

O NOUA BOALA VIROTICA
In S.U.A. a fost adusă din Nigeria o nouă 

boală virotică periculoasă, cunoscută sub de
numirea de boala „frigurilor Lassa" (după de
numirea satului nigerian unde boala a fost de
pistată pentru prima oară). Trei- surori medicale 
americane, care s-au îmbolnăvit acolo, au fost 
aduse in S.U.A. unde două din ele au și mu
rit, iar una a supraviețuit. De asemenea, s-au 
îmbolnăvit de această boală doi cercetători ști

ințifici americani care cercetează virusul ce pro
voacă această boală. Unul din ci a murit, iar* 
celălalt a fost vindecat cu serul obținut din 
singele surorii medicale rămase in viață.

Boala se caracterizează prin temperatura ridi
cată (pînă la 107° F), leziuni in cavitatea bu
cală, erupție cutanată, sîngerări mici, pneumo
nie, tulburări cardiace și renale, precum și 
prin puternice dureri musculare.

că' cu mama lor prin cio- 
cănituri in coaja oului. A- 
tunci cînd Cor să iasă mai 
inulți pui deodată, mama îi 
avertizează să iasă pe rind, 
iar cind unul este dornic să 
iasă afară înainte de vreme 
își întreabă mama, care ii 
răspunde dacă este sau nu 
cazul să spargă coaja oului.

REBUS • REBUS . REBUS
ORIZONTAL : 1) Clasă al că

rui conducător genial a fost 
V. I. Lenin: 2) Patria lui Lenin 
care avea să devină primul stat

UN EROU AL PLAIURILOR HUNEDORENE

sovietic din lume — Detașa
mentul conducător al proleta
riatului întemeiat in Rusia de 
Lenin; 3) Pronume — Conjuncție 
— Soră a lui Lenin: 4) ...Ilici 
Lenin; 5) Compact — Trăsură: 
6) 1870 — a fost cel in care 
s-a născut Lenin — „...de jur
nal" unul din. ultimele arti-

3) Soldat — scriitor german 
care in piesa „Soldați?* criti
că opresiunea socială; 4) Piesă 
muzicală — Partidul Comunist 
din Rusia (abr.) — Naivă, la 
mijloc!; 5) Dinsa — Diminutiv 
feminin — A aspira; 6) Lenin, 
sărbătorit, venerat — Pere !: 7) 
..Tezele din..." — plan de luptă 
prezentat de Lenin, pentru -tre-

Patcfonul inventat de Aurel 
Vlaicu pe vremea cînd era 

elev la Orăștie 2. EPOCA MARILOR
PERFORMANTE
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Gindul de a-și construi un 
aparat cu care să zboare a 
inceput să-l domine insistent 
pe vremea cînd se afla la 
uzinele „Opel" din Germania 
unde s-a angajat după absol
virea politehnicii. I-a cerut 
patronului să-i ofere condiții
le necesare pentru a-și mate
rializa proiectul. Acesta l-a 
privit nedumerit și neîncreză
tor : „Băiete — i s-a adresat 
el — ca să zbori îți trebuie 
un motor care — știi bine 
— se face dîn fier. Iți dau în 
mină o bucată de metal și 
dacă o faci să plutească... te 
ajut ! Nu cunoști că fierul este 
mai greu decit aerul ?* Apoi, 
cu un zimbet ironic îl între
bă : „Toți românii judecă așa 
ca dumneata ?*

Vlaicu s-a șupărat dar nu 
s-a descurajat. S-a întors în 
satul său natal, dornic să do-

Motocicleta pe care și-a 
cumpărat-o la Paris

vcdcască scepticilor că visurile 
sale nu sînt utopice. Aici și-a 
construit cele două planoare 
cu care a reușit să învingă, 
pentru prima oară, forța gra
vitațională a pămîntqlui. 
Ceea ce obținuse însă nu-1 sa
tisfăcea. Vroia să construiască 
un aparat cu motor care să 
zboare singur, pe distanțe 
mari, fără să mai aibă nevoie 
de cai sau de flăcăii din sat. 
Pentru a-și duce la bun sfir
șit un proiect atît de îndrăz
neț și costisitor, avea nevoie 
de bani pe care însă nu avea 
de unde să și-i procure. Din 
partea autorităților nu primea 
nici un ajutor. Octavian Goga, 
cu care a fost coleg la Liceul 
din Sibiu, stabilit in România, 
il invită să troacă munții și 
să vină la București, promi- 
țîndu-i că aici o să găsească 
mai multă audiență și sprijin 
din partea autorităților. Ajuns 
aioi, Vlaicu și-a văzut j insă 
speranțele înșelate. Deși a fă
cut mai multe demonstrații cu 
planorul său prin parcurile 
Capitalei, la care au participat 
miniștri și chiar regele, el a
fost privit ou aceeași /neîn
credere. refuzîndu-i-se rându
rile necesare. In schimb b fost 
încurajat de cei mai progre
siști inteleotuali ai timpului 
— Vlahuță, Șt. O. Iosif. Ilarie 
Chendi, E. Girleanu, I. L. Ca- 
ragiale și alții — ceea ce s-a 
dovedit a fi mai puternic docît 
scepticismul și nepăsarea cîr- 
muitorilor. In bogata cores
pondență adresată părinților 
și fratelui — aflată la dispo
ziția vizitatorilor — el redă 
greutățile pe care le intimpi- 
na zilnic în perioada constru
irii primului aparat de zbor : 
„îmi lipsesc piese... spune cu 
deznădejde într-una din scri
sori. Nu știu de unde să-mi 
mai faceți rost de bani".

Dificultățile materiale nu 
reușesc să-l infrîngă. In 1910 
își vede terminat primul aero
plan cu motor cu care, în iunie, 
reușește să zboare. Evenimen
tul a făcut repede înconju
rul Europei acoperindu-1 de 
glorie pe fiul de țăran din 
Binținți. Fotografiile din mu
zeu îl arată stînd mindru la 
postul de pilot sau spintecînd 
văzduhul la înălțimea de 800 
metri. In curind își constru
iește un nou aparat, mai per
fecționat, cu care ^efectuează

zboruri aproape zilnic, strîn- 
gînd pe cîmpia Cotroccnilor 
o mulțime de locuitori ai 
Bucureștiului care veneau să-l 
admire, să se minuneze de 
măiestria și ingeniozitatea 
acestui neînfricat cuceritor al 
înălțimilor.

★
In 1912 — fiind recunoscut 

ca o personalitate marcantă a 
aviației mondiale — Aurel 
Vlaicu este invitat la un mare 
concurs aviatic care se des
fășura la Aspern, lingă Viena. 
Participă aici întreaga elită 
a aviației internaționale, afla
tă incă în faza de pionierat. In 
raport ou ceilalți concurenți, 
Vlaicu era dezavantajat: ma
joritatea aparatelor dispuneau 
de motoare de 100 C.P., pe 
cind al său avea doar jumă
tate din puterea acestora. Cu 
toate acestea, dind dovadă de 
o tehnică ireproșabilă, de un 
curaj rar intilnit, cîștigă in 
mod detașat concursul. O 
întreagă fotogazetă din mu
zeu este dedicată acestui 
eveniment memorabil. In sub
sol sînt enumerate toate pre
miile culese de Vlaicu la con
curs. Citeva fotografii il înfă
țișează în timpul întrecerii — 
pierdut printre nori — anga
jat in proba de viraj strins 
pe care a ciștigat-o.

In intervalul dintre orele de 
pilotaj, în imaginația lui Vlai
cu prindea contur un nou tip 
de aparat, dotat cu motor de 
80 C.P. capabil să transporte 
două persoane, li era necaz 
că n-a putut niciodată să-l ia 
pe Ion cu el la bord, să-i arate 
măreția pămintului privii din 
cer.

— Pe ăsta — îi spunea lui 
Ion — ți-1 dau ție și vărului 
Miron. Veți zbura cu el cind 
și unde vreți. Eu îmi fac altul 
care să meargă după cum îi 
comand eu de pe pămînt.

Intuiția sa excepțională pre
vedea încă de pe atunci posi
bilitatea construirii rachetelor 
teleghidate.

Aparatul nr. 3 era aproape 
terminat. Ii mai trebuiau 
montate doar citeva cabluri 
de comandă. Vlaicu — care 
l-a așteptat de atîta vreme — 
n-a mai apucat însă să-1 în
cerce. încurajat de succesul 
răsunător obținut la Aspern 

o și-a propus un obiectiv la ca
re nu a îndrăznit să se gin- 
dească pînă atunci : traversa
rea Carpaților pentru a uni 
astfel, simbolic, Transilvania 
cu România. E drept, i se o- 
ferea și o ocazie potrivită i 
la Blaj era programată o ma
re adunare populară a 
ASTREI. „Cea mai frumoasă 
surpriză pe care o pol face

mulțimii — și-a spus el 
este să apar cu aeroplanul 
meu acolo, intre ei". A por
nit din București în ziua de 
13 septembrie 1913 intr-un 
zbor pe care-1 voia istoric. 
Nu-și închipuia că acesta o 
să fie ultimul său drum. Lin
gă Cimpina, in dreptul satu
lui Bănești. în urma unei de
fecțiuni tehnice, aeroplanul 
său cade. Sufletele tuturor ro
mânilor se indoliază. Cei de 
la Blaj află vestea cu groază 
și tristețe. Fratele se duce 
in grabă și stringe ultimele 
rămășițe ale avionului, tot ce 
a mai rămas de la acesț vaj
nic stăpinitor al văzduhului : 
o rotiță dințată, un lanț, ha
latul de zbor al eroului, cas
ca. Ion le arată vizitatorului 
de astăzi cu tristețe, având 
ochii înlăcrimați. ..Cile n-ar 
mai fi făcut, dac-ar fi trăit!“ 
— șoptește el cu voce stinsă. 
Te conduce apoi in sala in 
care sînt expuse cele trei a- 
parate de zbor relevîndu-le a- 
mănunțit caracteristicile și 
performanțele tehnice.

— Aeroplanul nr. 3 — te 
informează el la sfirșit — n-a 
zburat niciodată. După moar
tea lui Aurel n-avea cine să-1 
piloteze. Apoi, in timpul pri
mului războj mondial, ocupînd 
Bucureștiul. trupele germane 
l-au luat Și l-au dus in țara 
lor.

cole ale lui Lenin; 7) Pilc fără 
cap! — Cămașă — Tun; 8) 
Grea — Metal prețios; 9) Dălți 
întoarse ! — Nicu Mănescu; 10) 
Oraș in care Lenin începe Fa
cultatea de drept — Germania, 
patria lui Marx și Engels; 11) 
Bir ! — Zile romane — Discurs: 
12) A sărbători centenarul naș
terii lui Lenin — A rămâne !

VERTICAL : 1) Ziar apărut 
la Petersburg sub conducerea 
lui Lenin — Alt ziar întemeiat 
de Lenin; 2) Ruteniu ! — Emi
nentul conducător al proleta
riatului — mijloc de iarnă !;

cerea la revoluția socialistă!
— Culpe!; 8) Soare egiptean
— Animal nordic — Pământul 
pe hirtie!; 9) Mijlocul piroiu- 
lui ! — Aceea (pop.) — Duet;
10) Cartea hărților — Cură !
— german din... Transilvania;
11) Sfirșit de revoluție! — Par
tidul creat de Lenin în Rusia;
12) 2 ianuarie 1924 — sfârșitul 
vieții marelui Lenin — Insu
recția... în fruntea căreia se 
afla Lenin și care urmărea cu
cerirea puterii.

Prof. Ion IVANESCU

NORVEGIA: Tinărul Tom Knutsen de 18 ani 
din Dramen. a bălut recordul lumii la tobă, 

ciulind 101 ore, 1 minut și 1 secundă
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Se știe câ unul din capelele de acuzare aduse Ioanei 
d'Arc a fost acela de a se fi îmbrăcat în veșminte bărbă
tești.

Există oameni care susțin că ■ veșmintele au avut și au 
o influență deosebit de mare asupra mersului istoriei. Cei 
mai fervenți dintre ei susțin chiar că marea revoluție fran
ceză ar fi izbucnit intr-o bună zi cînd Maria Antoaneta, 
deosebit de preocupată dc modă, ar fi apărut in fața po
porului, în mod cu totul și cu totul imprudent. în pantaloni. 
Mulțimea a oprit caleașca și, dacă prin apropiere nu s-ar fi 
aflat casa unui prieten, nu este exclus că ea să fi pierit ou 
mult înainte ca in Piața Grevelor să se fi construit ghilo
tina.

Femeile n-au ținut insă scama de acest avertisment al 
istoriei și multe din ele au continuat să îmbrace pantaloni.

Este interesant că la un secol după moartea Maniei An- 
toaneta, femeile îmbrăcate in pantaloni nu erau lăsate să in
tre in sălile de teatru, • • - • " ................
față de modeli . _________
remarcat că la aceasta au contribuit direcțiile sălilor de 
spectacole, car< '' 1 , 1 _ *‘; __ 1 __ 11
spre doamnele îmbrăcate în pantaloni decît spre sconă.

Dacă ar fi să ne întoarcem din nou la argumentele 
istoriei, ani afla că pantalonii sint o invenție destul de re
centă și că cj au fost introduși nu de vînători, ci de cioba
nii care își exercitau de obicei profesiunea călare. Or, se 
știe că dacă vînătoarea in fustă este posibilă, călăria — nu. 
Această teorie nu constituie de altfel decît o ipoteză, care 
are și ea numeroase contrateorii.

Unii susțin că actualul costum european își are ori
ginea in îmbrăcămintea popoarelor arctice, deoarece, în 
Nordul îndepărtat, vrei nu vrei, trebuia să inventezi pan
talonii ca să te aperi de frig. Alții susțin că primii panta
loni au apărut in Babilon incă din timpurile cînd babilo
nienii nu știau să călărească.

Oricum ar fi, calul și respectiv călăria au avut un rol 
hotărîtor in extinderea portului pantalonilor. Din materia
lele timpului, se știe că și romanii, care preferau toga, erau 
nevoiți să îmbrace pantaloni, atunci cînd Se urcau pe cai.

Fustele la bărbați s-au păstrat cel mai mult la popu
lația rurală. Chiar și in secolele IX și X, ele constituiau îm
brăcămintea obișnuită a bărbaților in satele din Franța și 
Anglia. Totuși, pentru că feudalii își petreceau mult timp în 
șa și prin urmare purtau pantaloni, treptat moda lor s-a 
extins și in rîndurile țăranilor.

In ce privește scoțienii — acel popor european, ai că
rui bărbați sint ultimii care mai poartă astăzi in Vechiul 
Continent, fuste, meritul lor in păstrarea acestui obicei este 
cu atit mai mare cu cit in secolul XVIII-lea, după o mare 
răscoală în partea muntoasă a țării, guvernul englez le-a 
interzis scoțienilor să mai umble astfel imbrăcați.

Ar fi greșit să credem că „lupta" intre fuste .și panta
loni este astăzi încheiată. Lupta continuă și se parc că pan
talonii ies învingători, dacă ar fi să ținem seama dc faptul 
că ei ocupă un loc din ce in ce mai important în veșmin
tele feminine, nu numai la lucru sau în sport, ci chiar în 
oraș și in sălile de spectacol.

Dar dacă lupta pentru supremația pantalonilor este in
teresantă. cu at'ît mai interesant va fi să urmărim, in gene
ral, istoi eșmintelor...

(va urma)

returului : 2-0 cu Petrolul Ploiești

nici măcar la Paris, unde atitudinea 
excentrice este de obicei îngăduitoare. De

susțineau că publicul va privi mai mult

Sladion Jiul; timp bun; teren moale, dar nu... 
impracticabil, ci bun de .ioc; spectatori : aproxi
mativ 4 000; au marcat: Libardi min. 4 și Mari
nescu min. 83; arbitrul V. Dumitrescu, Bucu
rești. a condus bine; formațiile ; JIUL: Stan 
— Talpai, Georgescu, Dobrescu, Popescu — Re
mus Popa (Marinescu). Cotormani — Peronescu, 
Libardi. Ion Constantin (Sandu), Naidin. PE
TROLUL : Mihaj Ionescu — Gruber. Bădin (Nae 
Ionescu), Florea, Mocanu — IuhaSz (Moraru), 
Dincuță — Crîngașu, Grozea. Cotigă, Stroie.

Ieri după-amiazâ s-au consumat șapte din 
cele opt intîlniri oficiale de fotbal — ultimele 
ale minictapei returului campionatului diviziei 
A — înaintea ..mondialelor" din Mexic. Etapa 
de ieri am putea-o numi „haltă" între Stuttgart 
și Paris, a tricolorilor noștri, în căutarea celei 
mai bune forme pentru cea de a IX-a ediție 
a ..Cupei Jules Kimct" de pe platourile mexi
cane.

Dar să revenim la subiectul nostru, meciul 
Jiul — Petrolul, așteptat cu nerăbdare de către 
localnici. După pierderea din mină a puncte
lor din meciul cu Steaua, elevii lui Ozon au 
intrat ieri pe teren hotăriți să-și încline victo
ria de partea lor și s-o mențină pină in final, 
nu doar pină in minutul 87. Ei au început me
ciul in forță, au inițiat acțiuni in viteză pe ex
treme, s-au apropiat deseori de poarta lui Mi
hai Ionescu, spre care au șutat din orice pozi-

A

In patru rînduri
In ultimul meci, înainte de 

întreruperea returului divi
ziei A în vederea campiona
tului mondial de fotbal, Jiul 
Petroșani a învins pe Petro
lul Ploiești.

Vrînd din sondă să erupă 
Petrolul iute s-a aprins 
Insă-a -Jiului echipă 

lăvilit ș-apoi l-a stins.

D. CRIȘAN

Vizitarea bolnavilor

a Festivalului brigăzilorSFATUL MEDICULUI
artistice de agitație

♦ Urmare din pag. 1

e-

Dr. Liciniu ClNDEA

1.

trenante, ne justificate, 
de variate tematic, an
in realitate, cu accente 
binevenite, multe texte

In atenția 
vînătorilor 

din 
Lupeni

Comitetul Filialei de vină- 
toare și pescuit sportiv din 
Lupeni aduce la cunoștința 
membrilor vînători ai filialei 
că viza permiselor de port- 
armă va avea loc la sediul 
filialei din Lupeni in zilele 
de 7 și 8 mai 1970. In vede
rea vizei, vinătorii vor aduce 
cu ei arma, permisul de 
port-armă și de vînătoare 
cu talonul pe anul 1970, 
autorizația de muniție.

Prezenta este obligatorie.

Internarea și tratarea unui bolnav in spital este lara 
îndoială cea mai evoluată formă de îngrijire medicală. In 
afară de faptul că-i asigură mijloace eficiente terapeutice, 
îl pune la adăpost, în bună măsură, de influența factori
lor care întrețin sau favorizează afecțiunea sa. Pe lingă tra
tamentul medical și chirurgical, climatul psihic pozitiv, 
convingerea bolnavului in eficacitatea tratamentului au, de 
asemenea, importanță in v indecarea sa. Dar omul, obișnuit 
să trăiască și să muncească alături de tovarășii săi. să simtă 
mereu apropierea și grija familiei. în momentele grele, mai 
ales, se dorește înconjurat de către aceștia. Pe de altă par
te, emoția pe care o încearcă oricare din noi. cînd avem pe 
•inova bolnav, ca și dorința de a-1 vedea cind se află in
ternat în spital, este firească. Atîta timp cit vizita la spital 
are rostul uman de participare la succesul tratamentului, 
prin atenție, încurajare, satisfacerea unor cerințe obișnuite 
ale bolnavului, faptul e binevenit. Cind insă vizita la spital 
se transformă intr-un abuz, ea devine un element de agre-
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siune, atit asupra unei bune îngrijiri dată de corpul medico- 
sanitar, cit și asupra unei evoluții normale spre vindecare. 
Dorința de a veni în ajutorul celui apropiat nouă, rudă 
sau prieten, iși pierde astfel din valoare și uneori gene
rează un fel de subminare a strădaniilor celor eare-1 tra
tează. De aceea, numărul mare de vizite este nepermis, nu 
este necesar. Multele discuții care se duc cu bolnavul îl obo
sesc sau îi creează probleme prin informațiile despre in- 
timpiările neplăcute in lumea cunoscuților săi de acasă. In 
ziua vizitei, alimentarea bolnavului este cel mai adesea a- 
bundentă și. mai ales, nepotrivită cu stadiul în îngrijire 
medicală.

Se constată că în zilele de vizită numărul bolnavilor 
cu febră este crescut, apar cu mai mare frecvență compli
cații, mai ales infecții produse la bolnaLii din serviciile 
chirurgie, prin aducerea microbilor din afară și prin de
pozitarea hainelor pe patul bolnavilor. De asemenea, in 
aceste ocazii de vizită se răspindesc în spitale unele boli 
■ ontagioase. cum e gripa adusă de către unii aparținători 

ire doresc să-l * adă neapărat pe cel internat. Nu rare sint 
l izurile cînd se împiedică aplicarea tratamentului, prin 
marea aglomerare, prin .indicații" și idei proprii ale unor 
\ izitatorî care -știu sigur" de cutare și cutare medicament 
care ar fi bun sau nu. Se ivesc și discuții cu corpul sanitar, 
indicînd acestuia, de multe ori, ce trebuie făcut, creîndu-se 
astfel neîncrederea bolnavului în reușita tratamentului.

Un lucru regretabil este aspectul igienic prin care se 
produc-? vizita; haine multe peste patul unui bolnav operat, 
murdărie, fumat ele. După fiecare vizită la spitalul nostru, 
murdăria făcută este exagerată. Vizitele la spital creează, 
pe lingă unele greutăți medicilor și personalului sanitar, 
și anumite motive de complicații ale bolii.

Este oare folositor pentru bolnav excesul de vizite ? 
Bineînțeles că nu !

Bolnavii aflați in spital să fie vizitați. Este, aș putea 
spune, necesar acest lucru, dar în orice caz numai după 
orarul admis și cu respectarea edificiului in care s-a pă
truns. prin păstrarea unei curățenii deosebite. Abia atunci 
■. izitarea unui bolnav la spital iși primește atributul uman 
e< ntru care a fost preconizată. Același lucru să-l avem în 
edere și atunci cind vizităm bolnavii in convalescență, la 

ei acasă.

Nagy, text Vasile Udrea) a 
voluai fără strălucire dar și fă
ră surprize neplăcute. Pornind 
de la un pretext inspirat (poș- 
tărița care importe telegrame 
cu felicitări sau mustrări adre
sate angajaților E. M. Lonea) 
textul n-a reușit să-l finalizeze, 
eșuind intr-o relatare fără prea 
mult relief. Vocile nu sint încă 
armonizate, multe tonuri scă- 
pînd de sub controlul „armo
nic" al interpreților. In schimb 
dansurile ni s-au părut mai 
bine puse la punct.

Brigada cooperativei „Jiul" 
(instructor și text Gh. Negra- 
ru), compusă din 10 persoane 
(dintre care cinci interprete și 
o fetifă) a beneficiat de un text 
acidulat, presărat cu scenele la 
efect vizind aspectele negative 
și pozitive din principalele ra
muri de activitate din cadrul 
cooperativei. Din păcate, textul 
n-a fost destul de bine însușit 
de interpreți, dovadă unele po
ticneli, reveniri etc. In schimb 
vocile sint uniformizate, fapt 
care constituie un ciștig, ce 
trebuie extins, insă, și la .cele
lalte compartimente de inter
pretare.

O dată încheiată, această con
fruntare de anvergură ne-a pri-

lejuit o sumă de concluzii din 
care spicuim aici doar citeva. 
Se observă, în general, o în
cropire in pripă a unor forma
lii ai căror membri se deose
besc mult valoric, ceea ce a 
accentuat lipsa de omogenitate 
datorată perioadei scurte de re
petiții. Cei mai multi dintre 
componenții formațiilor se miș
că greoi in scenă și, fapt grav, 
nu știu să declame. Legătura 
dintre momente, trecerile de la 
dans la cintec sau de la repaus 
la mișcare nu sint îndeajuns 
pregătite, fiind fragmentate de 
pauze 
Destul 
corale 
critice
au păcătuit insă prin folosirea 
abuzivă a unor noțiuni strict 
tehnice, greu accesibile profani
lor.

Efortul meritoriu, depus pen
tru reușita acestui festival tre
buie consemnat ca atare, con
vinși fiind că el nu va rămine 
fără ecou in sufletul partici- 
panților și al spectatorilor (a- 
tiția ciți au fost), constituind o 

■ utilă experiență pe un tărim 
pe nedrept ignorat pe ici pe

ție. In chiar minutul 4, un balon care a făcui 
rufa Talpai — Remus Popa — Peronescu — 
Ion Constantin, a ajuns la Libardi care l-a 
trimis cu sete in plasa porții lui Mihai Ionescu. 
In continuare, tot Jiul atacă, il ..bombardează" 
cu mingi pe Mihai Ionescu, din țoale pozițiile. 
Pe rînd, Naidin, Ion Constantin, Libardi. Re
mus Popa șutează spre poarta ploieșteană. Apoi 
jocul se echilibrează, se desfășoară mai mult 
la mijlocul terenului, contraatacurile inițiate 
fiind ușor destrămate de apărători. In minu
tele 8 și 1)3, Bădin și Iuhasz, autoaccidentați. ce
dează locurile Iui Nae Ionescu și Moraru, dar 
pină la finalul primei reprize rezultatul rămine 
neschimbat.

La reluare, jocul își menține echilibrul. Oas
peții sini ceva mai insistenți, Grozea, Cotigă, 
Dincuță dau emoții apărării Jiului, dar totul 
se termină cu bine. In minutul 61, Grozea îl 
fentează scurt pe Dobrescu, e singur cu Stan, 
dar ratează egal area. șutind in brațele aces
tuia. Peste numai două minute, Peronescu ra
tează o ocazie similară, dintr-o discutabilă po
ziție de ofsaid. înlocuirea lui Remus Popa cu 
Marinescu, deși fluierată de spectatori, se do
vedește inspirată pentru că în minutul 83, Ma
rinescu ridică scorul la 2—0 cu o minge bine 
servită de Peronescu, dar care trecuse mai îna
inte pe la Libardi. Minutele se scurg, ploieș- 
tenii se zbat măcar pentru golul de onoare dar 
nu-I reușesc. Meciul se încheie cu rezultatul 
(le 2—0 pentru Jiul, la realizarea căruia și-au 
adus contribuția toți cei 13 jucători folosiți.

Jiuliștii au jucat mai bine decît partenerii 
de întrecere, mai organizat, cu mai multă vi
goare. Ei s-au găsit mai bine cu pasele, dar au

• ratat din nou foarte mult prin Ion Constantin. 
Peronescu, Naidin. Libardi. și astfel n-au putut 
realiza un scor mai confortabil. Petrolul a dat 
o replică (lirză, a creat multe faze frumoase, a 
avut și citeva ocazii clare de gol dar nu Ie-a 
putut fructifica. Oaspeții au fost handicapați 
și de accidentarea lui Bădin și Iuhasz — oa
meni de bază ai echipei — deși prezența lor 
în teren nu credem că ar fi redus victoria 
gazdelor. O impresie mai bună au lăsat Libardi, 
Talpai, Remus Popa. Georgescu. Stan, Naidin 
de la Jiul. Mocanu. Florea, Crîngașu. Grozea 
de la Petrolul.

In meciul echipelor de tineret-rezerve, Jiul 
a cedat cu scorul de 1—2.

Rezultate tehnice
Jiul — Petrolul 2—0 (1—0)
Politehnica — Steaua 1—2 (0—2)
„U" Cluj — U.T.A. 0—2 (0—2)
Farul — A.S.A. Tg. Mureș 0—0
F. C. Argeș — Steagul roșu 2—2 (1—1)
Dinamo București — Crișul 2—1 (0—0)
Dinamo Bacău — C.RR. 1—0 (0—0)
Rapid — „U" Craiova se dispută azi

CLASAMENTUL

- Etapa următoare în 21

U.T.A. 22 13 2 7 34—29 28
STEAUA 22 12 3 7 47—26 27
RAPID 21 11 5 5 29—20 27
„U" CRAIOVA 21 10 6 5 29—24 26
DINAMO BUCUREȘTI 22 11 3 8 38—28 25
F. C. ARGEȘ 22 9 6 7 38—28 24
DINAMO BACAU 22 9 6 7 31—32 24
JIUL 22 10 3 9 27—27 23
PETROLUL 22 8 6 8 24—24 22
STEAGUL ROȘU 22 9 4 9 28—31 22
„U" CLUJ 22 6 9 7 29—29 21
FARUL 22 9 3 10 28—30 21
CRIȘUL 22 7 3 12 28—38 17
C.F.R. 22 6 5 11 17—32 17
POLITEHNICA 22 7 2 13 25—29 16
AJS.A. TG. MUREȘ 22 3 4 15 14—39 10

Ediția a 11-a a trofeului 
vacanței

Ediția a 11-a a competiției 
dotate cu „Trofeul vacanței" la 
șah și tenis de masă a reunit 
la întreceri, în sala de sport 
a Școlii generale nr. 4 Lupeni, 
reprezentativele școlilor genera
le nr. 1, 2, 3, 4 din localitate. 
Prinlr-o comportare mai bună, 
elevii școlii organizatoare (nr. 
4) au ocupat primul loc, intrînd 
in posesia trofeului pină la e- 
diția viitoare ce se va organiza 
In vacanța de vară. Iată ordi
nea In clasament a echipelor

participante : 1. școala nr. 4 — 
18 .puncte ; 2. școala nr. 2 — 
10 puncte ; 3. școala nr. 1 — 
6 puncte,- 4. școala nr. 3 — 0 
puncte. De remarcat evoluția 
elevilor Marcel Jimboreanu 
(școala nr. 1), Adriana Toll) și 
Estera Gergcly (școala nr. 2), 
Teodor Bogdan, Gheorghe Dum
bravă, Silvia Savin* (școala nr.

Nu le-a mers
Inspectorii financiari de la I 

Consiliul popular orășenesc 
Lupeni au trecui, in urmă cu 
citeva zile, pe la locuințele 
unor cetățeni pentru a-i de
pista pe cei care prestează 
anumite servicii ilicite la do
micilii. In numai citeva ore 1 
a fost completat un întreg ’ 
dosar cu procese verbale. 
Printre cei prinși in flagrant 
delict s-au ..remarcat**, mai 
ales, zugravii Alexandru Co- 
man și Ilie Adamache. Prinși 
cu pensulele în vopsele, ei 
și-au negat preocuparea ili
cită. vrînd să tragă cu ru- 
loul peste adevăr. Totuși, nu 
le-a mers. Organele de con- ■ 
trol nu s-au lăsat duse in I 
eroare. Celor doi H s-au ad
ministrat amenzi de 1 000, ț 
respectiv, 2 400 lei. Cine mai 
lucrează clandestin ?

Cine vehiculează! 
actele...

Adesea, acte importante sînt 
încredințate unor oameni ca
re nu le păstrează cu grijă, 
înlesnind ajungerea acestora 
in posesia unor persoane rău
voitoare. Un exemplu con
cludent îl constituie următo
rul caz : I.R.V.A. Lupeni a 
dat salariatei sale, recepțio- 
nera Elena Timar, trei bo- 
niere pentru primirea amba
lajelor. caiete cu înseninări i 
de serviciu, grafice zilnice i 
etc. Plecînd pe teren. Elena ț 
Timar a pierdut mapa in i 
care avea toate aceste acte. ’ 
Căutările au fost zadarnice. | 
Documente importante s-au 
pierdut fără urmă. Lucrul nu 
este deloc lipsit de importan
ță. Mai important este: cui 
încredințăm acte pentru păs
trare ?

Pe fir...
In 8 martie. Hie Bob din 

Lupeni a apărut în piața co
munei Stănești din județul 
Gorj cu 27 gheme de mătase. 
Nu erau destinate vreunor 
femei drept cadou de ziua 
lor, ci vinzării. Dar n-a apu- « 
cat Ilie să-și vîndă marfa 1 
că a și intrat miliția pe... fi- i 
rul mătăsii. Speculantul a | 
declarat că a găsit ghemele ; 
de mătase intr-un sac arun
cat în apropierea F.F.A. „Vis- 
coza** Lupeni. Chiar așa să ( 
fie ? Ni se par cam cusute 
cu... mătase albă asemenea 
afirmații. Cert este că Ilie 
Bob a „încurcat-o“ cu aceste 
gheme.

Una caldă...
De aproape 8 ani de zile, ‘ 

Elena Faifer și Ioan Szabo. .' 
ambii (lin Lupeni, se află 
în dușmănie. Motive serioa
se de ceartă nu au. dar cau
tă și găsesc. Cel mai rău este 
că iși susțin „spectacolele" pe ■ 
scările blocului in care lo- ■ 
cuiesc, conturbînd liniștea ge- J 
nerală. Ultimul episod s-a : 
petrecut de curind, cind Ele
na, sub imperiul nervilor, i-a 
aruncat lui Ion cu o găleată de 
apă fierbinte in cap, produ- 
cîndu-i citeva arsuri aprecia
bile. Elenei Faifer nu-i ser
vește nimeni un duș ? Așa._ 
s-o usture. ;

Distrugeți î 
răpitoarele! j

Pădurarul Gheorghe Boroi | 
de la Bula ne-a informat că ; 
in fondurile de vînătoare (le 
aici răpitoarele se simt la 
ele acasă. Numai in această 
iarnă au fost găsite 10 că
prioare sfișiate de colții ră- 1 
pitoarelor înfometate : lupi, | 
rîși, vulpi. Paguba este im
portantă dacă ne gîndim la 
valoarea acestor gingașe 
doamne ale pădurii — căpri- j 
oarele. Oare ce împușcă vî- 
nătorii noștri ? ,

Rubrică redactată de: 
Dumitru G1IEONEA i 
Valeriu COANDRAȘ

lacob IMLING
corespondent

Preocupări pentru asigurarea calificării 
și specializării muncitorilor

Urmare din pag. 1

«rulare. In caar.il ucCalur scoli 
se pregătesc meserii cu durata 
<Je școlarizare de pină la un 
an, soiicilatc de unitățile pe 
Lingă care funcțion' uză. In a- 
uuț 1969 aceste școli de califi
care au pr- gătit ș> dat în pro
ducție 1 690 muncitori calificați, 
predo ; ir.ind meseria de miner 
cu un număr de peste 1 000 
absolvenți. Exploatările miniere

Paroșeni, Lupeni, Vulcan, Uzi
na de utilaj minier Petroșani 
s-au evidențiat in mod deose
bit in întreaga acțiune de cali
ficare și ridicare a calificării.

Ținindu-se seama de sarcinile 
sporite la producția de 
ce ne stau in față in anul 
1970. numărul celor care se vor 
califica sau specializa va fi de 
circa 3 500. cifră la stabilirea 
căreia s-a ținut cont de fluc
tuație, creșterea numărului me-

cărbune

diu scriptic al muncitorilor și 
a gradului de mecanizare.

Cadrele de specialiști, ingi
neri și tehnicieni, care predau 
materii de specialitate în școli 
și la cursuri de calificare sint 
chemate să contribuie la reali
zarea acestui program prin pre
darea unor lecții accesibile di
feritelor nivele de pregătire 
ale cursanților, strins legate și 
împletite cu activitatea prac
tică. _

Avind condiții materiale co
respunzătoare asigurate, apli- 
cind experiența ciștigată de-a 
lungul anilor in domeniul ca
lificării, primind un permanent 
sprijin de la organele locale 
de partid și de stat, imi exprim 
convingerea, că. in viitor, pre
gătirea muncitorilor calificați 
pentru unitățile Centralei căr
bunelui Petroșani va cunoaște 
o îmbunătățire evidentă din toa
te punctele de vedere.

Mica 
publicitate
VIND urgent SKODA 1 000 

MB, albă. Petroșani, teleiun 
I960.

caar.il
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
♦

în Republica Socialistă România"

Prezențe

internaționale

Cuvinte de profundă admirație

a celor trei astronauți.

Crearea unei comisii de anchetă

co-

alegeri în Columbia

—4—

Comunicatul
îngrijorarea secretarului general al O.N.U. Direcțiunii

Partidului
Comunist Italianși populiști în Austria

încă mul-

de
sau

mili
tările

din 
alegerii 
Statelor

nici 
răs-

sce- 
esle 
sur-

a fost numit Edgar 
, directorul Centrului

ac- 
vederea mobiliză- 
muncitoare și a

capitalei sud-vietnameze 
studenț: și

it fost rănite

Evoluția negocierilor dintre socialiști
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Evoluție pozitivă în
relațiile româno-turce

?

al Republicii Turcia 
au permis un larg schimb de vederi cu privire la relațiile 
româno-turce și la principalele probleme internaționale.

O analiză, fio ea și succintă, a comunicatului comun 
dai publicității după încheierea vizitei scoate in evidență 
satisfacția manifestată de cele două părți în legătură cu dez
voltarea constantă a raporturilor dintre România și — 
si interesul pentru finalizarea acțiunilor de cooperare 
mică in curs de elaborare intre cele două țări și 
'respectarea de noi posibilități in acest domeniu.

Au fost examinate o serie de probleme majore 
tuațici internaționale privind consolidarea păcii și securită
ții in Europa, dezvoltarea raporturilor de bună vecinătate 
si intelegere intre statele balcanice, înfăptuirea dezarmării, 
’ichidarea discriminării rasiale și a vestigiilor colonialismu- 
ui, rolul Organizației Națiunilor Unite in menținerea și 
alvgardarea păcii și securității internaționale, cele două 
)ărți pronunțîndu-se, totodată, pentru reglementarea paș
nică. cît mai curînd posibil, a conflictului din Vietnam și 
•xprimîndu-și îngrijorarea in legătură cu intensificarea ac
țiunilor militare caro agravează conflictul din Orientul A- 
"•opiat

Evoluția ascendentă a relațiilor româno-turce constituie 
» convingătoare demonstrație a adevărului că, pentru rea
lizarea unui climat de înțelegere și colaborare, de destin
dere internațională, pentru eficiența colaborării între țări 
și pentru statornicirea unor relații de încredere și stimă 
intre popoare, singura bază o constituie respectarea princi
piilor independenței, suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in treburile interne, integrității teri
toriale și avantajului reciproc.

Dezvoltarea largă a colaborării internaționale între 
.late suverane și egale în drepturi, schimbul de valori ma- 
'eriale și spirituale între popoare, mai buna cunoaștere re
ciprocă între națiuni constituie o necesitate obiectivă pen
tru asigurarea progresului general, pentru mersul înainte al 
omenirii, pentru instaurarea unui climat de pace, securitate 
si încredere între popoare. Pornind de la aceste conside- 
'•ente. România întreține și dezvoltă legături economice, 
'ultural-științifice și tehnice cu țări de pe toate continen
tele. participă activ la diviziunea internațională a muncii, 
’a circuitul mondial de bunuri și cunoștințe, intensifică 
schimbul do vizite și contacte cu reprezentanți ai numeroase 
țări. Toate acestea se înscriu in linia generală consecventă 
a politicii externe a României, îndreptată spre destindere, 
'olaborare și pace.

Convorbirile dintre șefii de stat român și turc au pri
lejuit reafirmarea voinței țărilor lor de a acționa cu fermi
tate pentru întărirea climatului de încredere, destindere și 
intelegere reciprocă între toate țările și de a contribui astfel 
la crearea condițiilor necesare pentru soluționarea progre
sivă a problemelor existente astăzi pe continentul european. 
Este vorba, întii de toate, de înfăptuirea securității și 
păcii în Europa, apoi de lichidarea împărțirii continentu
lui in blocuri militare opuse. In acest sens, convocarea con
ferinței general-europene ar reprezenta un moment însem
nat în viața popoarelor europene. Această conferință are 
toate șansele de reușită dacă în pregătirea ei se va porni 
de la realizarea unei înțelegeri între toate statele de pe 
continent, dacă se va lua în considerare faptul că rezolva
rea problemelor securității europene presupune respecta
rea realităților istorice statornicite în perioada postbelică, 
recunoașterea inviolabilității frontierelor tuturor statelor, 
necesitatea ca proiectata conferință să fie rezultatul nu al 
înțelegerii de la bloc la bloc, ci al acordului tuturor state
lor europene, indiferent de mărimea lor, de sistemul so
cial-politic căruia aparțin.

Amplificarea constantă a relațiilor multilaterale 
mâno-turce (este concludent faptul că din 1961 pînă 
prezent volumul schimburilor de mărfuri între România și 
Turcia a crescut de 5.5 ori) constituie un temei de îndrep
tățită satisfacție pentru popoarele celor două țări.

Vizita șefului statului turc in România a constituit o 
etapă nouă, remarcabilă in evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-turce.

Turcia
ccono-

După amerizarea astronauților 
de pe nava „Aposlo-13

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Președintele Nixon a urmă
rit ultimele momente ale neobiș
nuitei călătorii spațiale a navei 
„Apollo-13, în fața televizoru
lui, la Casa Albă. După ameri
zarea perfectă a capsulei, pre
ședintele a avut, in cadiul 
unei conferințe de presă, cu
vinte de profundă admirație 
pentru curajul, calmul și pre
gătirea desăvîrșită dovedite de 
Lovell, Haise și Swigert. „Am 
crezut într-o vreme, a spus el, 
că cea mai minunată zi 
viața mea este cea a 
mele la președinția 
Unite. Mal tîrziu, am considerat 
că este cea in care echipajul 
navei „Apolo-11" a debarcat pe

Lună. Acum sînt cotivins 
cea mai frumoasă zi din viata 
mea este cea de astăzi".

Președintele Nixon a anun
țat, in cursul conferinței de 
presă, că se va deplasa dumi
nică la Honolulu pentru a feli
cita personal pe astronauți si 
a le conferi „Medalia Libertății", 
cea mai înaltă distincție civilă 
americană. In drum spre Ha
waii, el va face o escală la 
Houston pentru a înmina ace
eași distincție întregului perso
nal de la sol al programului 
„Apollo". Totodată, președinte
le a proclamat ziua de dumi
nică zi de sărbătoare națională 
în cinstea revenirii cu b’ne pe 
Pămînt

Cuvîntul conducătorului 
oinâne, Florian Dănălache, 

de la Ulianovsk

delegației sindicale 
!, în cadrul reuniunii

• Willy Brandt, cancela
rul Republicii Federale a 
Germaniei, a sosit sîmbătă 
la bordul unui avion într-o 
vizită de o zi în Berlinul oc
cidental.

HOUSTON 18 (Agerpres). — 
Directorul N.A.S.A., Thomas 
Paine, a anunțat crearea unei 
comisii însărcinate cu efectua
rea unei ..anchete aprofundate" 
asupra gravului accident care 
a cauzat anularea misiunii 
„Apollo-13-‘. Președinte al

misiei < 
Cartight, 
spațial Langley din Virginia. La 
Houston, se apreciază că sar
cina comisiei a fost facilitată 
într-o măsură majoră de foto
grafierea de către astronauți a 
modulului de serviciu, după a- 
bandonarea sa.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul lu
crărilor reuniunii sindicale in
ternaționale de la Ulianovsk, 
consacrată împlinirii a 100 do 
ani do la nașterea lui Vladi
mir Ilici Lcnin, conducătorul 
delegației Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Florian 
Dănălache. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., sub
liniind importanța deosebită a 
întilnirii, a spus: Larga parti
cipare internațională de care 
se bucură această manifestare 
reprezintă un omagiu adus me
moriei Iui Lenin, militant neo-

ALGER 18. — Coresponden
tul Agerpres la Alger. C. Ben
ga, transmite: La Dar Es Sa
laam s-au încheiat lucrările 
reuniunii pregătitoare a confe
rinței la nivel înalt a statelor 
neangajate. Delegați din 60 de 
țări au elaborat timp de cinci 
zile ordinea de zi a conferin
ței la nivel înalt a statelor ne
angajate. Ei au convenit ca a- 
ceastă conferință să aibă loc 
la Lusaka pină în septembrie, 
data exactă urmînd să fie sta
bilită ulterior de un comitet 
compus din reprezentanți ai 16 
țări.

Comunicatul comun .dat pu
blicității la Dar Es Salaam men
ționează că pe agenda viitoarei 
conferințe vor figura probleme 
referitoare la pacea și securi
tatea internațională, la lupta 
pentru dezarmare generală și 
totală, la pactele militare și 
principiile coexistenței pașnice, 
la mișcările de eliberare din 
teritoriile aflate sub dominație 
străină. Se vor examina, de a- 
semenca. posibilitățile de pro
movare a unei cooperări eco
nomice efective intre statele 
neangajate.

In afara acestor probleme, în 
cadrul reuniunii pregătitoare au

fost dezbătute o serie de 
pecte ale situației internațio
nale actuale.. In legătură cu 
aceasta comunicatul precizează 
că participant la conferință 
s-au pronunțat pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Apropiat pe baza rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. A fost 
exprimată, do asemenea, neli
niștea pentru evoluția îngrijo
rătoare a situației din Peninsu
la Indochineză. condamnîndu-se 
amestecul străin în această zo
nă și proclamîndu-se dreptul 
popoarelor respective la auto
determinare. Participanțiî la 
reuniune au condamnat regi
murile coloniale și rasiste din 
Africa.

Participanțiî la reuniunea pre
gătitoare nu au putut ajunge 
la un acord în ceea ce pri
vește admiterea la dezbateri a 
uneia din cele două delegații 
combodgiene. a reprezentanților 
unor mișcări de eliberare din 
Africa, precum și a reprezen
tanților Organizației pentru c- 
libcrarea Palestinei. Problema 
reprezentării acestora a fost 
transferată spre examinare con
ferinței la nivel înalt.

bosiț pentru eliberarea celor ce 
muncesc de sub exploatare și 
asuprire, pentru libertate socia
lă și națională, pentru trium
ful socialismului și comunismu
lui.

Sindicatele din Ropublica-So- 
cialistă România, a spus tova
rășul Florian Dănălache, toți 
cei ce muncesc din țara noas
tră, urmăresc ou caldă simpatie 
activitatea creatoare desfășura
tă de popoarele Uniunii Sovie
tice, sub conducerea P.C.U.S., 
pentru construirea societății co
muniste, se bucură sincer de 
marile lor realizări. Acordăm 
o înaltă prețuire legăturilor de 
solidaritate și cooperare tovă
rășească intre sindicatele ro
mâne și sindicatele din Uniu
nea Sovietică, legături prin ca
re contribuim reciproc la dez
voltarea și întărirea continuă 
a prieteniei frățești dintre po
poarele și țările noastre, ceea 
ce corespunde intereselor noas
tre comune, cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Sindicatele din Republica So
cialistă România, a arătat con
ducătorul delegației române, 
contribuie la înfăptuirea politi
cii P.C.R., se manifestă ca fac
tor activ în construcția socia
listă, bucurindu-se de largi a- 
tribuții, conferite prin lege.

In încheiere. în numele U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
al tuturor celor ce muncesc 
din România, conducătorul 'de
legației române a urat sindi
catelor sovietice, popoarelor
U. R.S.S., noi și însemnate suc
cese in înfăptuirea în practică 
a învățăturii leniniste, în con
struirea societății pentru care
V. I. Lenin și-a dedicat opera 
și întreaga sa viață — socie
tatea comunistă.

★
In legătură cu această vi

zită, Ministerul de Externe al 
Republicii Democrate Germa
ne a dat publicității o de
clarație de protest, în care 
se subliniază că Berlinul oc
cidental nu face parte din 
R. F. a Germaniei fiind o u- 
nitate politică de sine stătă
toare.

0 Două avioane militare a- 
mericane s-au ciocnit deasupra 
localității Weldon (California do 
nord), declanșînd o ploaie de 
metal încins. Epava în flăcări 
a unuia din aparate s-a prăbu
șit în apropierea curții pline do 
copii a unei școli. Nu s-au în
registrat victime în rîndul popu
lației. Cei șase membri ai echi
pajelor au pierit.

(B La Ankara, s-a anunțat că 
președintele Turciei. Cevdet 
Suhay, va face. începînd de 
la 12 octombrie anul acesta, 
o vizită oficială de cinci zile 
în Republica Federală a Ger
maniei.

• La invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem, a guvernului 
Uniunii Sovietice, președintele 
Pakistanului. Yahya Khan, va 
face o vizită oficială în U.R.S.S. 
în a doua jumătate a lunii iunie 
anunță agenția TASS.

• La invitația Camerei Eco
nomice Federale a R. S. F. Iu
goslavia, la Belgrad a sosit o 
delegație de oameni de afaceri 
din Turcia. în cursul vizitei, 
precizează agenția Taniug, de
legația va purta convorbiri re
feritoare la promovarea in 
continuare a relațiilor ''cono- 
mice turco-iugoslave.

Adunarea festivă 
de la Varșovia

BONN 18 - Corespon
dentul Aaerpres. M. Moar- 
căs. transmite : La muzeul 
în aer liber din Kommern, 
s-a deschis vineri o expozi
ție de artă populară româ
nească. Sint expuse covoa
re din toate reaiunile tării, 
lucrări de artizanat in lemn, 
sticlă si ceramică.

La deschidere au partici
pat oficialități din landul 
Renania de nord - Weștfa- 
lia, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe al 
R. F. G., oameni de cultură, 
ziariști si un numeros pub
lic. Au luat cuvîntul prima
rul aeneral al orașului 
Duisbura si ambasadorui 
României la Bonn, Constan
tin Oancea. Directorul mu
zeului din Kommern a fă
cut. la rindul său. o amplă 
expunere asupro boqatelor 
tradiții ale artei populare 
românești.

Expoziția va fi orqanizată. 
de asemenea, în orașele 
Kiel si Hamburq.

★
TEHERAN 18 (Aaerpres).

— După mai multe rer,rezen- 
tatli date la Shiraz. Teatrul 
de păousi Țăndărică din 
București si-a continuat tur
neul la Teheran. La specta
colul inauqural din capitală 
a fost de fotă doamna 
Farroh Parsai, ministrul 
educației si învătămintului 
din Iran.

★

ROMA 18 - Corespon
dentul Aaerpres, Nicolae 
Puicea. transmite : Minis
trul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, a vizitat stan
durile cu care România este 
prezentă Io Tirqul interna
tional de la Milano. Cu 
acest prilej, el s-a întreținut 
cu directorul pavilionului 
României, ina. Mircea Cos- 
tescu. asupra dezvoltării re
lațiilor economice româno- 
italiepe si perspectivelor de 
lăraire a acestora.

BOGOTA 18 (Agerpres). 
Peste 7 milioane de columbieni 
cu drept de vot sînt chemați 
duminică în fața urnelor pentru 
a alege pe noul președinte al 
tării, precum și organele legis
lative pe o perioadă de patru 
ani.

Personalitățile apreciate de 
observatori ca avind cele mai 
mari șanse de a obține victoria 
sînt Misael Pastrana, candidatul 
guvernamental, și fostul preșe
dinte Rojas Pinilla, din partea 
partidului „Alianța națională 
populară".

Reapariția lui Pinilla pe 
na politică din Columbia 
considerată drept elementul 
priză al scrutinului prezidențial 
și dă noi dimensiuni vieții po
litice din această țară. înlr-a- 
devăr, pînă acum Columbia era 
condusă de „Frontul național", 
coaliție guvernamentală creată 
în 1958 pe o perioadă do 16 
ani, în componenta căreia intră 
partidele conservator și liberal. 
Acest sistem, aplicat anul aces
ta pentru ultima oară, a oferit 
posibilitatea alternării la putere

a celor două grupări politice. 
Datorită unor disensiuni apă
rute în Partidul conservator, 
căruia anul acesta îi revenea 
sarcina desemnării candidatului 
unic pentru funcția supremă, 
două personalități conservatoare 
— Evaristo Sourdis și Belisario 
Betancour — au anunțat că se 
vor prezenta la scrutin 
candidați „independenți", 
felul acesta, la alegerile 
astăzi din Columbia, man 
prezidențial va fi disputat 
patru candidați.

Un alt masacru 
în Cambodgia

PNOM PENH 18 (Agerpres). 
— Soldați ai forțelor guverna
mentale din Cambodgia au des
chis focul asupra unor civili 
cambodgieni de origine vietna
meză. închiși intr-un lagăr din 
provincia Takeo, ucigind apro
ximativ 150 dintre ei, relatea
ză corespondentul agenției As-

sociated Press. Este al doilea 
masacru care a avut loc împo
triva acestei categorii de cetă
țeni după cel petrecut în loca
litatea Prasaut, tot în cursul 
lunii aprilie și în care și-au 
pierdut viața peste 100 de per
soane. precizează agenția ci
tată.

VARȘOVIA 18. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu. transmite: In cadrul mani
festărilor prilejuite de aniver
sarea a 100 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin, la Var
șovia a avut loc o adunare'fes
tivă. Au participat Wladislaw 
Gomulka, Marian Spychalski, 
Jozcf Cyrankiewicz și alți con
ducători de partid și de stat.

Despre viața și activitatea 
lui V. I. Lenin pusă în slujba 
progresului, dezvoltării creatoa
re a gîndirii marxiste și a or
ganizării mișcării revoluționare 
din întreaga lume, cît și des
pre însemnătatea contempora
nă a învățăturii leniniste a vor
bit Zcnon Kliszko. membru al 
Biroului politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

• La începutul acestui an 
populația Uniunii Sovietice a 
fost de 241 748 000 locuitori. 
Potrivit datelor preliminare 
ale recensămîntului din 15 
ianuarie 1970, publicate la 
Moscova. în cei 11 ani care 
au trecut de la recensămîn- 
tul precedent, populația 
U.R.S.S. a crescut cti 15,8 la 
sută.

Moscova are o populație 
de 7 061 000 locuitori, ceea ce 
reprezintă o creștere a nu
mărului locuitorilor cu 17 la 
sută față de datele recensă- 
mintului din 1959.

VIENA 18. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Negocierile dintre repre
zentanții partidelor socialist și 
populist în vederea constituirii 
noului guvern austriac, reluate 
viner! după-amiază la Viena,. 
s-au prelungit pînă noaptea tîr- 
ziu. Discuțiile au fost handi
capate de întreruperea bruscă 
și oarecum ostilă intervenită 
marți. Totuși, dorința realizării 
unui compromis nu a lipsit nici 
de o parte nici de alta. Popu- 
li.știi au prezentat o listă de 
cereri maximale. Intre altele, 
ci solicită repartizarea porto
foliilor ministeriale în mod e- 
gal intre cele două partide. 
Socialiștii au făcut un pas în 
direcția satisfacerii acestui dc-

ziderat. dar au rămas 
te probleme în care deosebirile 
de păreri nu au fost depășite. 
Obligații asumate în prealabil 
i-au împiedicat pe liderii celor 
două partide să se întilnească 
sîmbătă și duminică, astfel in
cit convorbirile vor putea fi 
continuate abia luni. Tot pen
tru luni este convocată ședința 
prezidiului P.S.A., care va exa<- 
mina situația negocierilor din
tre cele două partide.

După ședința de vineri, pers
pectivele formării unui guvern 
de coaliție bipartită rămin în 
continuare neclare. Fiecare din 
cei doi parteneri dorește și se 
străduiește să obțină la masa 
negocierilor mai mult dccît i-au 
oferit rezultatele alegerilor par-

lamentare de la 1 martie (Par
tidul socialist a obținut, după 
cum se știe, 81 dc mandate, 
iar Partidul populist 79 din to
talul de 165 de locuri in par
lament). Pe de altă parte, 
unul nu vrea să-și asume 
punderea față de alegători pen
tru eventuala rupere a trata
tivelor și eșuarea „Marii coa- 
liții“.

Liderii celor două echipe de 
negociatori au manifestat, după 
reuniunea maraton de- vineri, 
o deosebită reținere .și pruden
ță in răspunsurile date la în
trebările ziariștilor.
așteptat, totuși, ca 
marți să se ajungă la o de
cizie.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al 
ON.U. a anunțat că secretarul 
general, U Thant, a primit vi
neri pe noul șef al delegației 
cambodgiene la O.N.U., căruia 
i-a „exprimat îngrijorarea sa 
serioasă în legătură cu*»știrile 
privind masacrele comise în 
rindul cetățenilor vietnamezi

din Cambodgia și cele referi
toare la evacuarea a numeroși 
cetățeni vietnamezi din capitală 
și trimiterea lor spre destinații 
necunoscute". Secretarul gene
ral al O.N.U. a cerut ambasa
dorului să aducă aceasta la cu
noștința guvernului din Pnom 
Penh.

• Ministerul peruvian al 
Muncii a hotărît să intervină 
în scopul soluționării conflic
tului de muncă dintre mineri 
și conducerea filialei din Peru 
a societății nord-americane 
..Cerro de Pasco", conflict care 
a antrenat o grevă de 15 zile 
a 14 000 de lucrători din nrfine. 
în urma acestei intervenții, ma
joritatea revendicărilor greviști
lor privind sporirea salariilor 
și îmbunătățirea asistenței so
ciale au fost acceptate.
' Agenția Associated Press re
latează că, în semn de mulțumiră 
față de intervenția guvernului, 
2 000 de mineri au organizat vi
neri la Lima o demonstrație de 
sprijin în favoarea președinte
lui țării, Juan Velasco Alvarado.

românești
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mongolă însemna „stîncile rîu- 
lui negru" și, în mod greșit, l-a 
atribuit insulei de la vărsarea 
Amurului. Și astfel a rămas 
numele insulei situate în calea 
violurilor polare. Multă vreme, 
din cauza bancurilor de nisip 
din partea de nord a insulei și 
din strimtoarea Tătarului, s-a 
crezut că aici se află un golf, 
că mai departe nu se poate 
trece și că fîșia de pămînt nu 
este decit o peninsulă a conti
nentului. '

Primii exploratori, începînd 
cu La Pârouse, care în 1787 a 
debarcat primul pe insulă, au 
întîlnit aici un popor pașnic 
și bănuitor cu străinii, îmbră
cat în blănuri, cu trup mijlociu 
și îndesat, cu părul lins și negru 
strîns pe creștet într-o codită 
— erau nivhii, băștinașii din 
nordul insulei. Pescari încer

STÎNCILE
cați, vinători dibaci, nivhii îșl 
duceau traiul în iurtele lor să
răcăcioase prin zada siberiană 
pipernicită, iar dacă descriau 
străinilor în culori sumbre tara 
lor, aceasta o făceau ca să-i în
depărteze de ea. Nivhii nu prac
ticau agricultura dintr-o preju
decată străbună : cine îndrăznea 
să tulbure liniștea Pămîntului 
era sortit pieirii in scurt timp. 
Șl ei se mulțumeau cu ce le 
dădea natura : pește, foci șl pă
sări.

Străbătînd insula cu coastele 
bintuile de taifunuri și ghețari, 
de la capul Elisabeta la strîm- 
toarca La Părouse, de la riul

Tim la Poronai, de la zada șl 
brazii din Nord la pădurile de 
stejari și bambuși din Sud, că
lătorul de altădată intîlnea pes
cari cu năvoadele pline de so
moni sau vinători de samuri, 
așezări sărăcăcioase cu gospo
dării înjghebate în grabă, că
rora le lipsea și trecutul și tra
diția. Casele mai arătoase erau 
numai ale ofițerilor sau negus
torilor. Raportul unui șef de 
gubernie din Sahalinul tarist 
suna lapidar: „Totul este în 
ordine, doar plinea ne mai lip
sește I"

Ca pretutindeni unde ignoran
tei și mizeriei le-au luat locul

Puternice 
studențești

manifestații 
la Saigon

SAIGON 18 (Agerpres). — 
Capitala sud-vietnameză a fbst 
din nou sîmbătă scena unor pu
ternice manifestații studențești 
organizate în semn de protest 
fată de politica administrației 
de la Saigon. Sute de studenți 
au blocat străzile din vecină
tatea clădirii „parlamentului" 
saigonez, scandind lozinci prin 
care își exprimau ostilitatea 
fată de regimul lui Thieu.

Ei au ceru', de asemenea, e-

liberarea din închisoare a cole
gilor lor arestați sub acuzația 
de a fi participat la organiza
rea demonstrațiilor studențești 
precedente. Poiiția saigonezii a 
făcut uz de gaze lacrimogene 
pentru â-i disp.vșa pe manifes- 
tanți. In cursul ciocnirilor vio
lente care au avut loc pe stră
zile . " ’ ’ 
între grupurile de 
unitățile poliției ai 
numeroase persoane.

ROMA 18. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
„în legătură cu campania elec
torală pentru alegerile regionale 
și comunale de la 7 iunie, Di
recțiunea Partidului Comunist 
Italian a dat publicității un co
municat in care se adresează 
tuturor militanților partidului, 
cerindu-le să-și intensifice ” 
tivitatea în ' 
rii maselor 
populației la marile acțiuni pen
tru reforme și dezvoltarea de
mocratică a tării. „Aceasta este 
principala condiție pentru ca 
noile organe de conducere re
gionale să poată lua ființă ca o 
expresie autentică a voinței 
unitare, democratice, înnoitoa
re a poporului italian", se 
spune în comunicat.

• Intr-un discurs rostit la 
Universitatea din Montana, se
natorul Edward Kennedy și-a 
expus punctele de vedere asu
pra politicii S.U.A. în America 
Latină. El a subliniat necesita
tea retragerii misiunilor 
tare americane din toate 
latino-americane. precum și a 
revizuirii programului de ajutor 
acordat acestor state. Este ne
cesar, a spus senatorul Kennedy, 
să punem la dispoziția guver
nelor latino-americane acel 
qen de ajutor care să contribuie 
la realizarea programelor lor 
de dezvoltare internă șl nu să 
sporim ajutorul militar.
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omenia și cinstea, acum în 
Sahalin, acest îndepărtat pămînt 
sovietic, focurile bengale dau 
strălucire vieții noi, oamenilor 
și locurilor. De trecut îi leagă 
doar bogăția pămîntului, mării 
și văzduhului. Și nu este nou 
chiar totul aici: despre petrolul 
din Sahalin se știa din 1880, 
cărbunele din regiunea Alexan- 
drovsk a început să fie extras 
din 1858, peștele era hrana 
dintotdeauna a băștinașilor, iar 
samurii le erau îmbrăcămintea.
Totuși...

Sahalinul se schimbă din an 
în an. Oamenii au învătat să-l 
smulgă bogățiile, să supună na

tura, să schimbe apele și mun
ții. 12 la sută din întreaga pro
ducție de pește a U.R.S.S. o dă 
Sahalinul, conductele de petrol 
care străbat strimtoarea Tăta
rului pompează în regiunea 
continentală 2 milioane tone 
țiței anual, rezervele de gaze 
naturale se cifrează la sule de 
miliarde metri cubi, munții din 
răsăritul Sahalinului ascund ză
căminte de aur, minereu de fier, 
bogății de păduri și animale cu 
blănuri prețioase. Și geografia 
Sahalinului se schimbă după 
cerințele noii realități : „Plaja 
fierbinte" de lingă lujno-Kurilsk,

unde în pămînt clocotesc ape 
termale și vapori fierbinți, va 
fi locul unei centrale electrice 
geotermale. asemănătoare cu 
„Panjetka" din Kamciatka. In 
sud, In satul Lerniontovka, 
acolo unde oamenii veneau la 
cules de afine s-a construit deja 
o hidrocentrală de la care por
nesc linii de înaltă tensiune 
spre Iujno-Sahalinsk, Poronaisk, 
Korsakov, la Uglegorsk — ves
titul combinat de hîrlie și celu
loză și noile mine de cărbune 
utilate cu tehnica cea mai înain
tată la Alexandrovsk și Oha. 
Pretutindeni. găsești oameni 
gata să-ți povestească istoria

locurilor unde trăiesc și planu
rile lor viitoare.

Nouă ore de zbor și 7 500 km 
despart Moscova de pămîntul 
Sahalinului. Dar pentru specia
liștii și muncitorii veniti aici 
pentru prospecțiuni geologice, 
pentru deschideri de mine sau 
forări de sonde, pentru constru
ire de hidrocentrale sau extin
derea pămînturilor arabile pe 
aceste locuri bintuile de vînturl 
polare, Sahalinul înseamnă în
cleștare dură cu natura. Pretu
tindeni aici, din nordul crescă
torilor de reni șl pînă In su
dul bogat în vegetație, ritmul 
vieții pulsează intens.

Cehov spunea că atunci 
clnd natura a creat Sahalinul 
nu s-a gîndit deloc la om. Dar 
de-a lungul anilor construcției 
socialiste, din încleștarea cil 
natura a ieșit învingătoare inte
ligenta și dibăcia celui căruia 
acum totul îi este cu putință 
— omul.
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