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Rezultate promițătoare 
la producția de cărbune. 
Atenție,însă,la ritmicitate!
© 2 800 tone de cărbune extrase peste planul primelor 

zece zile de minerii Văii Jiului.

© Calitatea producției evoluează pe făgaș bun.

© O demonstrație de voință și hotărîre pentru îndepli

PLECAREA LA VARȘOVIA 
A EOVARĂSIILOI

!0N GLLEORGLLE MAURER

Președintele Republicii Zam
bia, dr. Kenneth David Kaun- 
da. împreuna cu sofia, este 
de ieri oaspetele tării noastre, 
intr-o vizita oficiala, ia invi
tația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușcscu.

Pe Aeroportul international 
„București-Otopeni", unde a 
avui loc festivitatea de pri
mire. in inlimpinarea șefului 
stalului zambian au venit 
prese hnlele Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceaușescu, cu 
sofia. prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri. Ilie 
Verdel. Janos Fazekas. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Dumitru Popa, pri
marul general al Capita
lei, George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai Con
siliului de Stat șl ai guvernu
lui. conducători de instituia 
centrale, oameni de știinfâ, 
artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști ro
mâni. zambîeni și corespon
denți ai presei străine.

Erau de ia/ă șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditau la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pe frontispiciul aerogării 
erau arborate drapelele de 
stal ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Zambia 
Deasupra pavilionului oficial 
se aflau portretele președinte
lui Consiliului de Stal, 
Vlrn'nc Ceausescu, și preșe

Dineu oferit în onoarea președintelui
Kenneth David Kaunda

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Nicolae Ceaușescu. și 
soți... Elena Ceaușescu. au o- 
ferii. luni in saloanele Palatu
lui Consiliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea președin
telui Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, și a 
soției sale, Betty Kaunda.

VIZITA PROTOCOLARĂ
Președintele Republicii Zam

bia. dr. Kenneth David Kaun- 
da. și soția, Betty Kaunda, au 
făcut o vizită protocolară, la 
Palatul Consiliului de Stat, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
soției sale. Elena Ceaușescu.

In fata Palatului Consiliului

Vagoanele de marfă, reali
zate de industria noastră con
structoare de mașini, se în
scriu printre produsele bine 
apreciate pe piața externă.

După cum informează în
treprinderea de comerț exte
rior „Mașinexporf*. s-au în
cheiat recent contracte care 
prevăd livrarea in R. D. Ger
mană a peste 2 300 de va
goane de marfă-platformă 
pentru containere, precum și 
a 1 000 vagoane nentru trans
portul cimentului. 

In ansamblul arhitectonicii Pvlrilei, complexul comercial ocupă un loc al lui, aparte...

dintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda. „Bun 
venit Excelcn/ei Sale, preșe
dintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda!“, 
-Trăiască prietenia dintre 
popoarele României și Zambi- 
ei“ — se puteau cili pe mari 
pancarte.

Ora 17. — Avionul preziden
țial, insolit de la intrarea in 
spafiul aerian al României de 
avioane cu reacție ale Porte
lor Armate Române, a ateri
zat. La coborirea din avion, 
președintele Kenneth David 
Kaunda și sofia. Betty Kaun- 
da. sini salutați cu cordialitate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și sofia. Elena 
Ceaușescu. de prim-vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ilie Verdel.

Șeful statului zambian este 
insolit de E. II. K. Mudenda, 
ministrul dezvoltării și finan
țelor, M. J. Chimba. ministrul 
îndrumării naționale. H. Mu- 
lemba, ministrul comerțului, 
A. I. Pitiri, ministrul informa
țiilor. M. Ngalanda, ministrul 
protocolului și funcțiunilor de 
stat, și alte persoane oficiale.

Oiicialitâlile române venite 
In intimpinare sini prezen
tate oaspetelui de către preșe
dintele Nicolae Ceaușescu.

tn timp ce răsună 21 sa h e 
de artilerie sini intonate im
nurile de stat ale celor două 
țări. Cei doi șeii de stal trec 
apoi în revistă garda de o- 
noare.

înaltului oaspete ii sini 
prezentau șelii misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu

Au participat Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghc 
Pană. Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Vasile Vîlcu. Ște
fan Voitec, Iosif Banc, precum și 
Mihai Marinescu și Ion Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Mia Groza, vicepreșe

de Stat o gardă militară a pre
zentat onorul.

La intilnirea care a avut loc 
au participat prim-vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ilie Verdeț, cu soția. Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Con

In localitatea bihoreană 
Beiuș se construiește o fa
brică de mobilă, care va pu
tea produce anual circa 
22 000 de garnituri de camere 
de zi. sufragerii, dormitoare, 
ca și piese separate — scau
ne, canapele, fotolii. 

rești, precum și celelalte per
soane oficiale române venite 
pe aeroport.

Cei doi președinfi primesc 
apoi defilarea gărzii de o. 
noare.

Numeroși bucureșteni ailali 
pe aeroport aplaudă cu căl
dură. Se oferă președintelui 
Republicii Zambia, sofiei sale 
și celorlalți oaspeți buchete 
de Hori.

Intr-o mașină deschisă, es
cortată de motociclișli, preșe
dintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda și 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, se 
îndreaptă spre reședința re
zervată Inalfilor oaspeți. Pe 
întregul traseu parcurs pină 
in capitală, ca și pe străzile 
Bucure șirului, mii de cetățeni 
salută cu căldură pe șelii ce
lor două state. Președintele 
Kaunda și președintele 
Ceaușescu răspund cu cordia
litate maniiestărilor de ospita
litate ale populației.

Aclamațiile celor venit! în 
inlimpinarea șefului statului 
zambian, personalitate de 
seamă a vieții politice afri
cane, exprimă sentimentele de 
stimă și simpatie ale poporu
lui român iafă de poporul a- 
cestei fări, care și-a cucerii 
recent independenta și spri
jină cu iermitale’ lupta de e- 
liberare a popoarelor care se 
moi ailă sub dominația colo
nială, militează cu consecvenții 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare cu 
toate țările pentru asigurarea 
unei păci trainice In lume.

dinte al Marii Adunări Naționa
le, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte 
persoanele oficiale care îl în
soțesc pe președintele Republi
cii Zambia in vizita pe care o 
întreprinde în țara noastră.

înainte de începerea dineului 

siliului de Stat, George Maco
vescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe. Ion 
Drînceanu, ambasadorul Româ
niei in Republica Zambia.

Din partea Republicii Zam
bia au luat parte: E. II. K.

Pe baza unor proiecte rea
lizate de către Institutul de 
studii și proiectări pentru in
dustria lemnului — ISPIP, se 
prevede mecanizarea și auto
matizarea tuturor proceselor 
tehnologice specifice acestei 
ramuri

♦

La Uzina mecanică din Cu- 
gir a ieșit din fabricație cea 
de-a 200 000-a mașină de cu
sut „Ileana". De la începe
rea fabricării aceslor produ
se, Uzinele din Cugir au 

Poporul zambian, de aproxi
mativ 4 milioane de locuitori, 
se ailă in prezent angajat 
Intr-o vastă operă construc
tivă, consacrată progresului 
economiei și culturii naționa
le. Potențialul material și 
uman al acestei țări, ca și 
măsurile adoptate in domeniul 
politicii interne și externe, 
după proclamarea independen
tei, creează un cadru propice 
dezvoltării multilaterale și de 
sine stătătoare.

Vizita in România a preșe
dintelui Republicii Zambia va 
prilejui o mai bună cunoaște
re a preocupărilor și efortu
rilor popoarelor român și 
zambian îndreptate spre pro
gres și bunăstare, schimburi 
de vederi menite să asigure 
dezvoltarea bunelor relații 
româno-zambiene in interesul 
lărgirii cooperării internațio
nale — idee de care este că
lăuzită politica celor două 
fări. Poporul român consideră 
că evoluția ascendentă a re
lațiilor sale cu țările conti
nentului african vine în întîm- 
pinarea dezideratului major 
al creării unei atmosfere de 
încredere și stimă reciprocă 
între țoale țările lumii, inten
sificării și dezvoltării tuturor 
relațiilor, consolidării păcii 
și securității generale.

★
Feslivilatea sosirii în tara 

noastră a președintelui Repu
blicii Zambia a fost transmisă 
in direct de studioul nostru 
de televiziune.

(Agetpres)

au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu și 
președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda, au 
rostit toasturi.

(Agerpres)

Mudenda, ministrul dezvoltării 
și finanțelor, M, K. Chimba, 
ministrul îndrumării naționale 
și II. Mulemba, ministrul co
merțului.

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

livrat unităților comerciale 
din țară, precum și benefi
ciarilor externi, peste 930 000 
mașini de cusut de diferite 
tipuri.

♦

La Suceava a fost dat in 
folosință integral noul com
plex studențesc amplasat in 
zona Arini și care cuprinde, 
în afară de clădirea desti
nată procesului de învăță- 
mînt. o aulă, bibliotecă cu 
săli de lectură, cămine, la
boratoare.

nirea sarcinilor făcută di

© Semnele de întrebare 
și Lonea.

Cele zece zile trecute din 
luna mai au mijlocit develo
parea unei prime „imagini" 
de anticipație a evoluției pro
ducției de cărbune și a ceea 
ce se va petrece la minele

Văii Jiului privind îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 
cea de-a doua lună a trimes
trului de față. Rezultatele pri
mei decade sînt de natură 
să dea în general o notă op
timistă acestei imagini: colec
tivele minelor din bazin, mo
bilizate de organizațiile de 
partid pentru dezvoltarea re
alizărilor obținute pină acum, 
au întețit eforturile și preo
cupările pentru punerea în 
valoare la un nivel mai ri
dicat a potențialului lor teh
nic și uman, reușind să în
deplinească și să depășească 
sarcinile de plan din decada 
I-a cu 2 817 tone de cărbu
ne. Faptul în sine e cu atît 
mai încurajator cu cît reali
zările evoluează ascendent șl 
la calitatea cărbunelui ? spo
rirea producției peste preve- 

‘denile planului pe ansamblul 
minelor s-a făcut în con
dițiile reducerii conținutului

Cadrele 
didactice 

ale 
SnsfHufulus 
de mine 

Petroșani 
au un cîmp 
de activitate 
unde aportul 

poate fi 
mai 

convingător 
decîf 

pînă acum:

MUNCA EDUCATIVĂ
ÎN RÎNDUL STUDENȚILOR
Directivele conducerii partidu

lui și Legea învățămîntului a- 
cerdă o deosebită atenție acti
vității politico-educative a tine
retului aflat pe băncile .școlilor 
de toate gradele, definind cu 
claritate conținutul, formele .și 
factorii care participă direct la 
realizarea acestei înalte misiuni.

Un rol de prim ordin în a- 
ceastă direcție revine îndrumă
rii individuale nemijlocite a 
studenților de către cadrele di
dactice. Trebuie să se asigure o 
mai mare apropiere a cadrelor 
didactice de masa studenților, o 
mai strînsă conlucrare a profe
sorilor cu studenții. Dialogul 
profesor-student, se impune a 
nu fi fimitat la cadrul strict 
al orei de curs sau seminar, 
la transmiterea de cunoștințe 
și principii, ci să urmărească 
mai departe transformarea în 
convingeri a acestora, într-o a- 
titudinc responsabilă și demnă 
în muncă, in viață.

Catedra — prin reprezentan

colectivul minei Vulcan.

persistă la minele Uricani

de cenușă a cărbunelui brut 
extras cu 1,5 puncte sub nor
ma admisă.

Rezultatele promițătoare ale 
activității din abatajele bazi
nului, pe primele zece zile

fit
ale acestei luni, poartă pe
cetea hărniciei, dăruirii în 
muncă a tuturor colectivelor 
miniere, mai puțin a celor 
de la Uricani, Lonea și Băr- 
bătenî. In fruntea tuturor se 
situează minerii. Vulcanului 
care au extras peste plan in 
perioada 1—10 mai aproape 
3 000 tone de cărbune de , 
bună calitate, avînd un conț!- ; 
nut de cenușă cu 2.9 pune- I 
te sub nivelul normei admise. 
Minerii de la Vulcan sînt 
urmați în clasamentul vred
niciei de cei de la Lupenl 
cu 900 tone date peste plan 
avînd un conținut de cenușă 
cu 1,7 puncte sub normă, de 
la Dîlja cu +230 tone. Ani- 
noasa cu -ț-392 tone, Petrila 
cu 4-237 tone și Paroșeni cu 
+ 111 tone.

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 3-a) 
_______________ ____________/ 

Conf. ing. ILIE CONSTANTINESCU, 
prorector al Institutului de mine 

Petroșani

ții săi — trebuie, așadar, să-și 
educe cadrele tinere în spiritul 
disciplinei, punctualității, con
știinciozității, rigurozității ști
ințifice.

Avînd în vedere importanța 
deosebită a rolului cadrului 
didactic în munca de îndruma
re. decanatele, ambelor facul
tăți de la Institutul de mine 
din Petroșani au căutat să a- 
sigure o repartizare rațională a 
cadrelor didactice pentru coor
donarea și instruirea unor gru
pe de studenți. La această re
partizare s-au avut în vedere 
următoarele criterii: cadrul di
dactic să aibă ore de curs, se
minar sau lucrări cu studenții 
respectivi; să fie asigurată con
tinuitatea îndrumării început»

Luni după-aniiază a plecat la 
Varșovia tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, conducăto
rul delegației Republicii Socia
liste România la lucrările ce
lei de-a XXIV-a Sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Din delegație fac parte to
varășii : Gheorghc Rădulescii, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor. Radu 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei Guvernamentale de 
Colaborare și Cooperare Econo
mică și Tehnică.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa erau prezenți tovarășii

CITIȚI, 
azi, 

în pag. a 2-a:

9

Q

O

în anul precedent: activitatea, 
diriguitoare in cadrul cercuri
lor științifice, coordonarea de 
proiecte de diplomă, activita
tea sportivă și, pe cit posibil, 
opțiunea studenților.

Din acțiunile întreprinse a 
reieșit că munca inslructiv-cdu- 
cativă în institutul nostru îm
bracă diverse forme, fiind folo
site pentru acest scop: nivelul 
și -conținutul cursurilor, a se- 
minariilor .și lucrărilor de la
borator, excursii de studii, prac
tica în producție, vizite la că
min și in sălile de lectură, par
ticiparea la competiții sporti
ve, manifestații cultural-arlisti- 
ce ș. a. Ca efect al acestor preo
cupări s-a constatat că mai ea 
majoritate a studenților au des

Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas. Le- 
onte Răulu. Iosif Banc. Mihai 
Marinescu. Ion Pățan, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniș
tri. membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale,

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul K. P. Po
lone la București.

★
La sosirea pe aeroportul din 

Varșovia, delegația română a 
fost intimpinată de Jozef Cy- 
rankievvicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, și de alte persoane ofi
ciale. Erau prezenți Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României 
la Varșovia și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

SPORT
„El mundial" 1970
„U“ Craiova — Jiul
1—3
La rugbi : Știința 
— Dinamo București 
9—9
Handbalistele de la 
Jiul — învingătoare 
la Oradea
Din „culisele" gazo
nului
Scurte știri

fășurat o muncă mult mai or
donată. mai ritmică. Participa
rea la seminarii ca și nivelul a- 
cestora a crescut în special la 
anii unde cadrele didactice în
drumătoare au folosit procedee 
variate, completate cu acțiuni 
educative de conținut.

In vederea asigurării unui 
studiu individual ritmic și sus
ținut pe întreg parcursul semes
trului. cadrele didactice din ca
tedra de Tehnica minieră gene
rală. au organizat săptăminal 
intilniri cu grupele repartizate 
pentru coordonare. în care s-au 
discutat rezultatele lucrărilor de 
control, stadiile de întocmire a 
proiectelor, situația frecvenței, 
pregătirea pentru sesiunea de 
examene etc.

Pentru îmbunătățirea frecven
ței. membrii catedrei de Lucrări 
miniere și preparare au inițiat) 
discuții individuale cu studenții

(Cuitiuiuare in pag. a 3-a)
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Am înlilnil in holul 
Casei de cullur.'i chi
puri snriziîto.ire, senine 
si optimiste - contras
ting cu cerul inohorit 
de olarii ale sulelor 
de oameni ai muncii, 
mineri, preparatori, con
structori, forestieri, ce
feriști, din toate colec
tivele unităților econo
mice ale municipiului

Dincolo de cifrele ce le-ar
fi consemnat graficele 

fruntașilor mineri
Vrednicii mineri ai Lupeniu- 

Jui au pregătit, pe graficele ce 
urmau să le poarte cu mîn- 
dric, in fruntea tuturor coloa
nelor oamenilor muncii din mu
nicipiu, la demonstrația do 1 
•Mai. un buchet dc realizări în- 
Ir-adevăr demne de titlul de 
colectiv minier fruntaș pe ra
mură. Graficele lor ar fi con
semnat : 16 000 tone de cărbu
ne extrase peste plan in cele 
patru luni trecute, reprezentind 
două treimi din angajamentul 
(25 000 tone) anual asumat in 
întrecere, depășirea productivi
tății muncii planificate pe a- 
coeași perioadă cu 2.3 la sută, 
jar pe trimestrul 1 reducerea 
prețului de cost al cărbunelui 
extras cu 3 72 lei/tonă și obți
nerea unei economii de 1 636 7211 
Ier și a unui beneficiu total de 
peste 8 milioane lei. precum 
șî realizarea unor însemnate 
<1: pășiri a indicatorilor planu
lui tehnic: cu aproape 17 000 
tone la producția extrasă din 
abataje eu susținere metalică 
și cu 700 tone la cea cu tăiere 
mecanică. Tn legătură cu rea
lizările colectivului, cu aportul 
brigăzii ce o conduce la ob
ținerea frumoaselor succese în

Purtind in inimi sentimentul 
datoriei împlinite

Pe oricare din salariații mi
nei Dilja — români și maghiari 
— prezent in număr mare la 
suiting, ca minerii șefi de bri
gadă loan Bartoș. Petru Scă- 
deanu. Gh. Opreanu. Dumitru 
Bâlășean. Zoltan Nagy. Con
stantin Sculam. Toan Molnar, 
ing. loan Cruceru. șeful zonei 
a Il-a. ing. Ioan Popescu, șeful 
zonei T-a. ing. Emerîk Kovacs, 
inginerul șef al minei si multi 
aHii. i-ai fi întrebat despre roa
dele muncii lor închinate mă
reței sărbători a proletariatului 
de pretutindeni și gîndurile 
prezente și de viitor răsnun<ul 
or fi fost unanim ■ ..ne-am fă
tul datoria, ne-o vom face și în 
continuare pentru prosperitatea 
ț» înflorirea seumnei noastre 
Menu bl ici socialiste'

De altfel acestea au fost pri
mele cuvinte cu care nc-a răs
puns solicitării :’vgjnerul șef al 
minei. Emerîk Kovacs : „Avem

Cuvîntarea tovarășului Clement Negruț
(Urmare din pag. I) 

rați pentru înflorirea scumpei 
noastre pairii. Republica Socia
listă România.

In Valea Jiului în anii so
cialismului s-au construit din 
fondurile statului aproape 20 000 
apartamente, iar peste 3 470 de 
cetățeni și-au construit locuințe 
proprietate personală. Pentru 
asigurarea sănătății oamenilor 
muncii și prevenirea bolilor 
profesionale au fost alocate 
sume importante. In municipiul 
nostru fondurile alocate asisten
ței medicale pentru acest an se 
ridică Ia 41.4 milioane I i. iar 
pentru construcții au fost alo
cate alte sume importante. In 
anul 1969 și primul Irmestru 
din arest an un num-"r de pes

Cinlâ Nicu Siminic Grație, elegantă în dansul popular.

venili la mitingul con- 
x.u ral sărbătoririi zilei 
solidarității internaționa
le a celor ce munt cse 
do pretutindeni. Fiecare 
exprima regretul ca 
timpul nefavorabil nu 
le-a permis sa raporteze 
împreuna cu colectivul 
său de muncii și de n- 
reaslă dală, la demon
strația de l Mai, reali

zările obținute în înde
plinirea sarcinilor tra
sate de parlid. Si fiecare 
din cei prezenți la mi
ting purta în gînd șî-n 
inima o dorință arză
toare, neslapinită de a 
împărtăși omului de 
lingă ol gîndurile și 
sentimentele cele mai 
fierbinți ce-1 slapînesc 
in orele dimineții aces

tei mărețe sărbători, de 
<i face cunoscute succe
sele și proiectele sale și 
ale colectivului de noi 
împliniri in activitatea 
de zi cu zi la locul de 
producție pentru a-și 
spoii lot mai mult apor
tul la edificarea socia
lismului în patria noas
tră.

chinate zilei de 1 Mai de mi
nerii Lupeniului, minerul șef 
de brigadă Vasile Rușitoru, 
secrctaral comitetului dc partid 
al zonei a lIT-a a ținut să de
clare următoarele presei locale î 

,.Cu ce ginduri și sentimente 
am venit la miting? Perso
nal încerc o mare bucurie și 
satisfacție: colectivul zonei a 
Ilf-a in care muncesc cu bri
gada mea are contribuția prin
cipală la realizările obținute pe 
exploatare in cinstea zilei de 
1 Mai : 9 700 tone de cărbune 
extrase peste planul celor pa
tru luni și o economie la pre
țul de cost de -100 000 lei pe 
trimestrul 1 Brigada noastră 
are materializate în aceste re
zultate bune eforturile ce le 
depunem la pregătirea stratu
lui 15 in raionul 11. Ne-am de
pășit planul pe luna aprilie cu 
31 mc lucrări excavate, iar în 
lunile următoare, mai precis 
din iulie — cînd va intra in 
exploatare abatajul frontal pe 
carc-1 pregătim și din care va 
extrage cărbune tot brigada 
noastră — aportul colectivului 
nostru de muncă la dezvolta
rea realizărilor minei Lupcni 
va crește și mai mult“.

cu toții satisfacția și mîndria 
că ne-am făcut datoria, că mi
na Dilja. colectivul nostru de 
mineri arc înscrise pe panoul 
dc onoare al întrecerii, in cin
stea zilei de 1 Mai. succese im
portante în îndeplinirea sarci
nilor de producție. Ne bucură 
că planul de extracție pc luna 
aprilie l-am depășit cu 420 tone 
cărbune iar de la începutul a- 
nului eu 2 500 tone, că am re
dus conținutul de cenușă in 
cărbune cu 1.5 puncte îmbu
nătățind calitatea producției, că 
ambele zone și-au realizat și 
depășit sarcinile pe aprilie cx- 
trăgind la un loc peste plan 
400 tone de cărbune, că secto
rul de investiții a realizat pla
nul de lucrări de deschideri și 
pregătiri miniere în subteran. 
Realizările pe care azi le ra
portăm partidului. pregătirile 
pe care le-am făcut și le fa
cem pentru asigurarea frontu

te 7 000 oameni ai muncii din 
municipiul Petroșani și-au pe
trecut concediul de odihnă in 
diferite stațiuni balneo-clima- 
tcrice. Toate acestea sint o do
vadă grăitoare a faptului că 
întreaga politică a partidului 
și guvernului este consacrată 
ridicării continue a niveluui 
de trai al poporului, că tot ce 
făurim in patria noastră este 
destinat bunăstării și fericirii 
omului.

In continuare vorbitorul s-a 
referit la politica externă a 
partidului nostru.

In orientarea politicii sale 
externe, partidul și guvernul 
țării noastre consideră că fău
rirea socialismului în România, 
ridicarea bunăstării poporului 
nostru constituie un aport de 

rilor dc lucru sint pentru mi
nerii noștri, pentru colectivul 
minei o bază sigură și un în
semn spre rezultate și mai va

Armonie si
V

Că pc lingă tinerețea anilor 
pe care ii numără, minerul șef 
de brigadă Ion Cojocarii este 
înnobilat și de o prospețime a 
spiritului, nu acest fapt mă ui
mește... Ceea ce m-a surprins, 
într-adevăr. din prima clipă 
cînd l-am zărit a fost felul 
cuceritor, simplu și deschis, in 
care iși încarcă cu zestrea ca 
atare trăsăturile chipului, ges
turile. cuvintele... In ciuda um
brei de amărăciune — capri
ciile anotimpului l-au împie
dicat să sărbătorească, alături 
de toți ortacii săi. ca de obicei, 
rodul bogat al brațelor și frun
ții — întreaga lui făptură s-a 
înviorat brusc, cînd l-am rugat 
să-mi vorbească puțin despre 
oameni : ....Intre mine și ei nu
e nimic (aici ochii i s-au a- 
prins de o flacără adîncă...) 
care să rupă armonia... Sînt 
șase ani plini de cînd lucrez 
cu ortacii de-acum. Mai tre
buie să adaug că nu i-aș 
schimba ? Am prins rădăcini 
unul lingă altul...". Mi-a mai 
spus, apoi, dc modernizarea și 
creșterea minei Lonea. in sub
teranul căreia își desfășoară zi 
de zi activitatea atît de nece
sară un colectiv sudat, carac
terizat de spirit dc inițiativă. 
Nu s-au împlinit nici trei luni 
do cînd brigăzii sale i s-a în
credințat «vernisajul* al încă 
unui abataj frontal dotat cu e- 
chipament modern de susține-

Construcția
miniere e in

Această idee se desprinde 
din realizările colectivului 
U.U.M. Petroșani aduse drept 
prinos zilei de 1 Mai. O sesi
zăm in cuvintele pline de căl
dură ale interlocutorului nos
tru ing. Gh. Olariu, directorul 
uzinei despre munca brigăzilor 
și formațiilor de lucru, des
pre preocupările centrale din u- 
zină pentru îndeplinirea sarci
nilor de marc răspundere în
credințate de partid privind a- 
-sigurarea utilajului minier mo
dern minelor țării.

— Care considerați că e rea
lizarea „cap de afiș" a colec
tivului dv._ tovarășe director, 
obținută în cinstea marii săr
bători ?

— E dificil să precizez care 
anume: poate aceea că am li
vrat pentru mineri produse a 
căror valoare depășește cu pes- 

preț la cauza socialismului și 
păcii. Promovînd o politică ex
ternă realistă, partidul și sta
tul nostru au în vedere in pri
mul rind dezvoltarea prieteniei, 
colaborării și alianței frățești 
cu toate țările socialiste, cu 
celelalte țări, fără deosebire de 
orinduirea lor social-politică, a- 
șezind la baza acestora princi
piile respectării independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi a fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta, neamestecul în treburile 
interne și avantajul reciproc — 
principii care se bucură de o 
tot mai largă recunoaștere in
ter națională.

Ca detașament activ al miș
cării comuniste internaționale. 
Partidul Comunist Român dez- 

...Ginduri, sentimente 
înaripate — părticica 
din aspirațiile de mum a 
constructiva și pașnică, 
de progres și civilizație 
ale întregului nostru po
por. Dar iată cîteva 
semnific alive secvențe 
din cele ce ne-au rela
tat oamenii cu care 
ne-am dat binele în ho
lul Casei de cultură : 

loroase in perioada cc urmea
ză — holăriloare — in înde
plinirea sarcinilor ultimului an 
al cincinalului*.

încredere
re. Precedente asemănătoare e- 
xistau aici : frontalele brigăzi
lor conduse de Miclea Ioan III 
.și Clement Bîrluț.

— Cum se simt ortacii in 
noua ambianță ?

— Cu binele te familiarizezi 
repede... Se lucrează fain. Ran
damentele sint peste 6 tone pe 
post. Atît că. in prezent, ne 
aflăm la prima felie, sub po- 
dilura de lemn a vechilor ca
mere... Cînd prăbușim, ne su
pără roca de deasupra... Numai 
să ajungem noi la falia a doua, 
sub poditura noastră (îmi place 
sublinierea apartenenței...) de 
plasă metalică, atunci să te 
ții... Deocamdată (se referă la 
cei doi fronlali.ști amintiți) mă 
întrec...*. Șeful de brigadă Jon 
Cojocaru este convins că. sub 
auspiciile tehninii înaintate, fa
ță de care oamenii lui nu ma
nifestă nici o nuanță de sus
piciune. de reținere, rezultatele 
la front vor fi tot mai frumoa
se în viitor. Această încredere 
este împărtășită și de șefii de 
schimb foan Barbălată. l'ran- 
cisc D.obroe, Dumitru Șarpe, 
coordonați dc interlocutorul 
meu de acum, dar nu doar de 
ci ! Toate brigăzile Lonei. toți 
minorii Văii .Jiului, care taie 
bolțile din adincuri să scoată 
la ziuă „diamantul negru' pen
tru tară, vibrează la acest sen
timent, imposibil de exprimat 
în cîteva rinduri...

de utilaje
mîini sigure

te 10 la sută prevederile pla
nului; că am realizat planul 
pe aprilie la producția de stilpi 
hidraulici dind pentru abatajele 
Văii Jiului 1 000 de stilpi: poate 
aceea că am realizat economii 
la prețul de cost pe trei luni 
de 220 000 lei.

— Dar un clasament al oa
menilor care au aportul cel mai 
mare la succese, cum l-ați ve
dea ?

— La fel de greu de precizat 
exact. Dar intre aceștia, sigur, 
se numără membrii brigăzii de 
lăcătuși a lui Fr. Matiuș și ai 
șefului de echipă Eugen Nistor 
de la Fabrica de stilpi hidrau
lici de la Vulcan. Nicolae Ben- 
covici. Teofil Chis, luliu Toth, 
Eugen Heintz cu brigăzile lor 
de la secția construcții meta
lice, iar de la secția prelucrări 
strungarul Florea Măciucă, fre- 

voltă continuu legăturile cu 
partidele comuniste și muncito
rești, acționind in mod hotărît 
pentru refacerea unității și co
eziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, cu 
forțele care luptă pentru eli
berarea națională, cu toate for
țele antiimperialiste, considerînd 
că aceasta este una din îndato
ririle sale internaționale.

întreaga activitate externă 
desfășurată de partid precum 
și planul de relații pe anul 
1970 corespund pe deplin li
niilor directoare in politica ex
ternă reafirmate la Congresul 
al X-lea al partidului, intere
selor fundamentale ale poporu
lui român, strîns împletite cu 
interesele vitale ale celorlalte 
popoare, ale cauzei socialismu

rul <■ Iosif Konia lucrea
ză la 4 mașini de frezai, dar 
treeastă listă a oamenilor e 
departe de a cuprinde pe toți 
lucrătorii uzinei cu merite deo
sebite în obținerea realizărilor 
închinate zilei do 1 Mai.

— Ginduri. proiecte de viitor 
ale colectivului și conducerii 
uzinei ?

— Destule. Aș vrea însă să 
menționez doar una din preo
cupările principale actuale ale 
noastre, indicate în recentele

Un reviriment 
in modul de a gindi

Cîți oare dintre cei care lo
cuiesc in modernele blocuri ale 
Văii Jiului cunosc pe „meșterii 
Manolc* care le-au făurit ? Nu 
mulți. Știu însă un om care ii 
cunoaște poate cel mai bine, 
căruia m-am adresat și care 
mi-a vorbit in numele lor — 
ing. Dumitru Turnă, directorul 
Grupului de șantiere din Va
lea Jiului al T. C. Deva'.

— Noua salarizare — care 
a adus sporuri substanțiale de 
crștig constructorilor — nc-a 
spus dumnealui, a determinat 
un reviriment in modul de a 
gindi al fiecărui membru at 
colectivului nostru de muncă, 
stimulîndu-ne in a ne organiza 
mai bine, fiecare la „postul'* 
lui, activitatea profesională pen
tru a obține rezultate mai bune.

Iptr-adevăr. cele 319 aparta
mente predate in acest an, din
tre care 108 peste sarcinile de 
plan, întru cinstirea zilei de 
I Mai:* realizarea planului va
loric pe primele patru luni în 
procent de 101,38 la sută și

Secretul ?
Productivitatea sporită

A croi drumuri către filoa
nele de aur verde ale păduri
lor, nu e lucru ușor. Vicisitu
dinile vremii și vitregia mun
ților se opun. Dar in fața unui 
colectiv destoinic ca cel al con
structorilor forestieri de la Șan- 

„țiopyl I.C.F. din- Valea Jiului 
,se opun in zadar, căci sint in- 
frinle. Asta voia să spună și 
chipul și vorbele lui Dumitru 
Popa, șeful șantierului I.C.F.

— De 1 Mai, raportăm înde
plinirea planului de producție 
și a productivității muncii în 
proporție de 102 la sulă, res
pectiv, dc 109 la sută, și a unei 
economii la prețul de cost de 
50 000 lei.

— Ce colective de muncă 
și-au adus o contribuție lăuda
bilă la aceste succese ?

—’ Putem evidenția brigăzile 
de muncitori conduse de Nî- 
colae Crăciunescu (la drum 
auto Preoteasa). Constantin Le- 
pădatu (drum auto Aușelu> și 
Alexandru Caraiman (drum au
to Păroasa).

— Elementul cheie care v-a 
adus aceste realizări ?...

— O productivitate sporită, 
ca urmare a unei organizări 
judicioase a procesului de pro

lui, păcii și progresului in 
lume.

In încheiere, tovarășul Cle
ment Negruț a spus : Privim 
tovarăși cu optimism și depli
nă încredere viitorul fiind con
vinși că avind in frunte parti
dul nostru călit in lupte, încer
cat in marea operă de edificare 
a noii orinduiri, întregul popor, 
animat de idealurile socialis
mului, își va uni mai strîns for
țele, va munci cu abnegație, 
cu entuziasm și perseverență 
pentru a da viață marilor sar
cini ce ne stau în față in ac
tuala etapă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă Ro
mânia. 

documente ale conducerii parti
dului : creșterea de noi cadre 
do constructori de utilaj mi
nier. In preajma zilei de 1 
Mai au absolvit cursurile școl.i 
de calificare 100 dc tineri me
seriași, iar tot acum am dese!) s 
in uzină un alt curs de califi
care pentru strungari, frezori, 
bobinatori mașini unelte ele., 
asigurind prin aec.isla creșterea 
efectivului de muncitori califi
cați. îmbunătățirea calhâții uti
lajelor fabricate în viitor.

cele 79 000 lei economii la pre
țul dc cost sint dovezi elocven
te ale vredniciei, ale strădani
ilor sporite ale constructorilor 
obiectivelor social-culturale din 
municipiu.

Dar pentru a construi in a- 
cesl an cele peste 1 370 de a- 
partamente. cite sint prevăzute, 
in fața constructorilor se ridi
că sarcini majore. Dc aceea 
primul gînd din activitatea pro
fesională pe care l-ar vrea îm
plinit după 1 Mai ing. Dumi
tru Turnă este „că trebuie să 
pornim cu dreptul în execuția 
blocurilor din panouri mari 
prefabricate pe poligonul de la 
Livezeni (acestea sini „cărămi
zile") mari din beton de zgură 
expandată din care se vor rea
liza o scrie de blocuri în a- 
cest an — n. n.). Va trebui să 
formăm în acest sens, pe lingă 
alte probleme ce apar, cadrele 
de muncitori și tehnicieni ne
cesare acestui început nou. mo
dern, de construcție al clădi
rilor în Valea Jiului.

ducție. a introducerii unei me
canizări complexe in fluxul de 
execuție și, neîndoios, a efec
tului stimulativ al aplicăm noii 
salarizări.

— Cu ce ginduri pășește co
lectivul șantierului I.C.F. in * 
doua etapă a întrecerii socia
liste din acest an ?

— Ne vom axa activitatea, 
după I Mai. pe realizarea pla
nului fizic — care se cifrează 
pe întreg anul la 24 kilome
tri de drumuri forestiere, corec
ții de torenți. un complex de 
depozitare a lemnului la Is- 
croni etc.

Preliminăm ca. mobilizindu- 
ne toate forțele, sub îndruma
rea organizației de partid, să

Cîntecul popular — 
mereu proaspăt și încîntător

Prin vitalitate, exu
berantă și voioșie mo
lipsitoare — trăsături 
specifice muzicii și 
dansului populai ro
mânesc, exprimînd cu 
o miraculoasă ior/d 
întregul mod de a 
gindi și sim|i ul omu
lui de pe aceste me
leaguri — spectacolul 
susținui pe scena Ca
sei de cultură din Pe
troșani de formația 
folclorică reunită a 
minerilor din Valea 
Jiului a răpit furtu
noase și nere{inule 
aplauze. ,\ fost o ade
vărată paradă a cin- 
lecului și dansului, cu 
un preponderent spe
cific local. laralul, 
condus de prof. Gheor- 
ghe Popa, a executat 
cu acuratele un buchet 
de melodii populate 
și a acompaniat cu dis
creție soliștii, a lăsat 
impresia durabilă că 
muzica populară, in
terpretata cu dragoste 
și talent, este mereu 
plină de prospețime, 
ne bucură și ne in
cintă pnn sinceritate 
și accesibilitate.

Un lupt cu loliîi re
marcabil — soliștii, 

reușim pină la finele semes
trului I să împlinim in bune 
condițiuni peste jumătate din 
prevederile planului a mal —

„Vom dovedi 
mai multă receptivitate"

De irlejul* discuției purtate 
cu ing. Emilian Toniulcscu in 
holul Casei dc cultură, s-au lă
sat antrenați, continuind-o, 
cițiva membri din conducerea 
întreprinderii de gospodărie |o- 
cativă Petroșani — directorul, 
ing. Gh. Galan, inginerul șef, 
ing. Ștefan Kraklusz i ingi
nerul șef adjunct Aurel Iancu.

Dacă de 1 Mai fațadele clă
dirilor au un aspect plăcut, da
că locuitorii din Lonea și Ani- 
noasa au putut urmări progra
mele de televiziune — ca ur
mare a punerii in funcțiune a 
translatoarelor T.V. dc la Cim- 
pa și Aninoasa — un merit în 
această privință revine din plin 
colectivului l.G.L.

— In cinstea ziici de 1 Mai, 
consemnează ing. Gh. Galan, 
desfășurîndu-ne munca pe tra
iectoria marii întreceri socia
liste, colectivul întreprinderii 
noastre și-a îndeplinit sarcinile 
de plan la toți indicatorii : la 
producția globulă in procent de 
102 la sută și la producția mar
fă in raport de 101.4 la sută, 
înregistrind economii la prețul 
de cost planificat în valoare de 
90 000 lei.

— Și. intervine inginerul șef, 
o parte din lucrări, cum ar fi

Alături
In mijlocul unui grup de pio- 

n cri l-am întiJnît pe prof. 
\ictor lațenco, președintele 
Consiliului municipal al Orga
nizației pionierilor. Ar putea fi 
considerat mărunt acest fapt 
dacă n-ar avea o valoare cu 
totul deosebită, reprezentativă 
pentru activitatea plină de dra
goste a cadreior didactice care 
sint alături de copii in activi
tatea școlară și extrașcolară. 
Scurta discuție ce am avut-o 
cu dînsul a fost firească, o re
trospectivă și, în același timp, 
o perspectivă a muncii depuse 
pentru a impulsiona copiii la 
pregătire temeinică, organizarea 
timpului liber cit mai atractiv, 
plăcut și util, buna organizare 
a timpului liber nefiind altceva 
dccit o prelungire necesară a 
procesului de învățămînt in alte 
forme, mai elastice.

— Ziua de 1 Mai e □ sărbă
toare. o sărbătoare a vieții și 
muncii. In astfel de momente, 
noi aruncăm cîte o ochire asu
pra celor ce am făcut, vedem 
ce mai este necesar. Consiliul 

alături de interpretări 
frumoase, au avut o 
prezentă scenică exem
plară. Antonica Lumi- 
nuru, cu o voce lim
pede și cristalină, Au
gustin Moldovan (flu
ier), Constanta Mare, 
Mariana Căldărar, au 
adus pe scenă autenti
citatea liniei melodice 
populare. Maria Bog
dan, solistă cu o voce 
caldă și penetrantă, 
intuiește cu sensibili
tate întregul univers 
spiritual al cîntecului 
prin: „De aici pin-la 
Oradea" și, in special, 
„Cîntecul miresei" a 
transmis inegalabilul 
melos popular, sincer 
și învăluit într-o an
cestrală nostalgic. 
Spectacolul a fost o 
elocventă pledoarie 
pentru specificul me
lodic și dansant ai 
\ aii Jiului, regiune 
in care folclorul for
mează o sinteza, deci 
păstrindu-și originali
tatea, particularităților 
e.uogiulice din regiu- 
niie limitrole. Mana 
Bogdan, cu resurse 
\ ocale excelente, c9le 
o mesageră a cinlecu- 
lur popular mereu ca

pabil să producă vi
brații sufletești. Nicu 
Siminic, un alt inter
pret cunoscut in Valea 
Jiului pentru constan
tul său atașament ială 
de muzica populară, a 
ciutul două piese, di- 
lerite ca structură rit
mică, ambele dindu-i 
posibilitatea să-și fo
losească vocea învă
luitoare și plăcută.

Elementul local a 
fost prezent și in dans: 
iormafia Casei de cul
tură din Petroșani s-u 
prezentat cu „Momir- 
lăneasca“ un dans 
care, prin ritmul lent, 
reținui, prin ior/a c/o- 
cotindă, poate fi consi
derat o piesă rară și 
foarte veche. Dansul 
popular dox edeșle de 
multe ori sincretismul 
originar al artelor. 
„M >mirlăneasca“ este 
expresia interiorizării 
împletită cu muzi i și 
strigăturile. 1-1 perechi 
au evoluat pe scenă, 
o formație bine înche
gată. Structura surprin
zătoare (strigăturile) 
au la bază an’icul pro
cedeu diub o ii strnfă- 
antislrotă) și executa
rea Irumoăsă au adus

pi a., a sigură pentru a ajun
ge in situația dc a înfăptui cu 
ce| puțin 15 zile mai dedreme 
înlng planul fizic anual.

zugrăvelile, reparațiile exteri
oare și diverse lucrări dc înfru
musețare s-au executat peste 
plan !...

— Nu trebuie uitat, an.ejgâ 
inginerul Aurel Iancu, darea in 
folosință, acum o lună, a ate
lierului de reparat ascensoare 
și centrala termină de la Lo- 
nca.

— Am putea nola cîleva nu
me de oameni care s-au remar
cat in obținerea acestor reali
zări ? — întrebăm.

Ni se răspunde :
— Desigur ! pentru a spune 

doar cîtcva, amintim pe Ion Ni
colae, șeful noului atelier de 
la Lonea. Petru Budiu, Iosif 
Moraru. șeful sectorului de la 
Vulcan, Ștefan Feketc, sudor, 
IIie Butuce. zidar. Ion Neuhof, 
Szabo Karol, electrician si Joan 
Alișcr. dulgher.

— Ginduri de viitor ?
— Exprimîndu-mă in numele 

întregului colectiv al întreprin
derii — ne răspunde ing. Gh. 
Galan — sîntem hotărîți să do
vedim mai multă receptivitate 
în privința calității lucrărilor 
dc construcții și reparații să 
facem totul pentru a deservi 
in cit mai bune condițiuni be
neficiarii noștri. întreprinderi 
și oameni ai muncii.

de copii
municipal al pionierilor s-a a- 
plecat cu înțelegere asupra co
piilor câutind să le ofere o va
rietate dc posibilități de petre
cere a timpului liber potrivit 
cu preferințele. înclinațiile și 
aptitudinile cele mai diverse. 
Să amintesc cîteva ? Festivalul 
școlar dc pe Jiu. festivalul 
grației, concurs de desene pe 
asfalt, activitățile de pe lingă 
casele pionierilor, numeroasele 
excursii, drumeții. vizite. O 
constantă a muncii noastre este 
să le cultivăm dragostea : și 
respectul pentru muncă. Pentru 
că aceasta este menirea șcdlii, 
funcția ei informativă și for
mativă se adună intr-un singuF 
scop esențial : pregătirea unor 
oameni utili societății noastre, 
apți să lucreze cu competență 
în orice domeniu. Ziua de l 
Mai este așteptată cu dragoste 
de către copiii care-și manifes
tă cu acest prilej prinosul de 
recunoștință pentru condițiile 
de viață' si învățătură fără pre
cedent, pentru gri ia și ocrot i
rea lor de către patrie și partid.

dansatorilor satisfacția 
spectatorilor concreli- 
z.ală in aplauze. „Dan
sul ardelenesc" execu
tat de lor mal ia U.U.M. 
Petroșani a avut un 
caracter diferit, exteri
orizat, insă corect și 
frumos readus in lafa 
sutelor și sutelor de 
spectatori. Ultima so
listă, Viorica Brindu- 
șan, cerută îndelung 
de public, a lost tot o 
revelafie privind ta
lentul omului de pe 
aceste meleaguri.

A fost un spectacol 
reușit și, prin noble
țea sentimentelor trans
mise, prin voioșie, a 
constituit un cores
pondent desăvirșil al 
comuniunii sufletești 
ce leagă tofi oamenii, 
comuniune simbolizată 
de ziua de 1 Mai.

Sărbătoarea solidari
tății internaționale a 
oamenilor muncii a 
fost marcată de spec
tacole diverse ia 
lorile cluburile șt că
min le culturale din 
\ alea Jiului, ă conti
nuat in aer liber, la 
locurile de agrement, 
in asa zi de ieri.

T. SPATARU

f
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hr astăzi, pc stadionul «lin Pctrila 
Fazti de zonă a campionatelor 
naționale universitare de Fotbal

I
ț ...Guadalajara. Guadalajara, 

oraș cu atit de amețitoare re
zonanță exotică, spre tine a 

, vrut necruțătorul „el sortco" 
să ne îndreptăm timp de o 
Tună t|e zile gindurilc ! N-am 
auzit, poate, piuă acum de 
tine. Guadalajara — ..groapă 
cu lei" a ..mondialului* — 
n-am crezut că vom ajunge 

, vreodată, în nopți cu lună 
plină, să-ți vedem aievea ves- 

' ligiilc ispititoare, palmierii și 
vechile „palacios", chiparoșii 
întunecați și exuberanții ba
nanieri. coridele și crescăto
riile de tauri, să stăm de 
vorbă (in vis) cu simpaticii 
tăi. ..los fanaticos de la do- 
menica* ! Nu știam nici să-ți 
pronunțăm numele... Acum 
știm. Am început să te cu
noaștem. De numele tău ten
tant. răsucit ca o vîrtelniță. 
sînt legate toate speranțele 
celor ce adoră fotbalul în 

’ România. In jurul numelui 
(au pitoresc (și al celorlalte 

I „gazde" ale luptei pentru cu- 
; cerirea zeiței de aur a fot- 
; halului — ..Cupa Jules Ri

mei” — Ciudad de Mexico. 
! Toluca. Puebla și Leon) au 

lost polarizate atenția și in
teresul milioanelor de supor
teri sportivi de pe toate me
ridianele...

...Ieri au luat drumul Me
xicului și cei 22 fotbaliști 
români. Mîine vor sosi în ța
ra aztecilor, a lui Pancho 
Villa și-a ..răzbunătorului" 

> Montezuma, în țara marelui 
portar Antonio Carbajal, fos
tul idol al adolescentelor 
creole, a șarpelui cu pene 
și statuilor precolumbicne. a 

■ ghitarelor și ultimelor isua- 
ne. Mircea Lucescu și Cornel 
Dinu. ..corsarul" Dumitrachc 
și tehnicianul de mare clasă 
Dobrin. Dan. Adamaclie. Mo- 
eanu și ceilalți. Cu emoții 
am ascultat, de pc micul e- 
eran. ultimele declarații tele
vizate ale lui Angelo Nicu- 
Tescu. -Țintim o comportare 
superioară celei a calificării 
pentru a 9-a ediție a „mon
dialelor". dacă reținem bine, 
a declarat cel ce a condus 
„11 “-le tricolor spre cea mai 
răsunătoare, de pînă acum, 
performantă a sa. II credem. 
Deși ne dăm foarte bine sea
ma ce înseamnă aceasta. Au 
reușit „băieții noștri" — cu 
atîtea eforturi, demne de 
laude — să treacă pe un- 
plan secundar pretențiile de 
intiietate ale Portugaliei lui 
Eusebio, Col una. Torres și 
Simoes, ale Elveției lui Mi- 
ehaud, Tacchella si Odermatt. 
ale Greciei lui Domazos. Pa- 
paioanou și Sideris și acum 
să meargă pe pămintul arză
tor al Mexicului doar ca 
„outsideri", ca o echipă dina
inte învinsă ? Nu. Sperăm 
că nu.

Prevăzător și calm. Alf 
Ramsey a pregătit o echipă 
cu celebrități de prim rang 
(Gordon Banks, Jakie și 
Bobby Charlton, Roger Hunt, 
Wright și „refractarul" Nobby 
Stiles): Josef Marko se de
plasează cu „stele* recunos
cute, ca faimosul Adamec, 
Viktor, Kvasniak, Kuna și 
Geleta: brazilianul Zagalo și-a 
instalat deja „cartierul gene
ral* Ia.„ 1 552 de metri, im- 
punind (dacă mai era nece
sar !) atenției opiniei publice 
numele lui Pele, Tostao. Edu, 
Jairzinho, Brito, Gerson... 
Doar citind aceste nume și 

) ești tentat să-ți retractezi 
orice speranță, veți zice. De 
ce ? Știm noi, acum, dina
inte, cum vor juca, în acea 
zi, în acele 90 de minute, cei 
de care azi ne., speriem ? 
Nu știm. Așa cum nu știm 
ce zi bună vor „prinde" tri
colorii noștri, atunci, în 2 iu
nie (cu Anglia) sau in 10 
iunie (cu Brazilia)...

Să sperăm cu toții. Și să 
urmărim cu gindul și inima 
Pe cei in care ne-am inves
tit toate nădejdile.

Succes, „ll'-lui tricolor !

I
I

V. TEODORESCU

s-a

ciștigal 
ou sco-

Dumitru BlRLlDA
antrenor de schi

NICOLAE

in...

Georgevici e restabilit

1 alpai indisponibil
divizia c

Ion Constantin dezminte

1-0 CO TEHNOFRIG ClUJ

nu..
HANDBAL

in

Nicolae LOBONȚ30.
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DINAMO BUCUREȘTI

UN DERBY REUȘIT

de

Emilian NEAGOE

de 
de

astfel 
oaspeți, 

de gol 
minutele 
lui din

rugbistic, fiind 
bună dreptate

cit mai ales 
menținui pinâ 
Acum avea să

ȘTIINȚA PETROȘANI

F-ă.

A luat ființă 
asociația sportivă 

VIITORUL
Liceului 

au așteptat cu lr 
dare constituirea asocu 
sportive. Evenimentul 
deja loc. Ca președinte al 
sociației sportive denumită 
itorul" a fost ales elevul Gheor
ghe Persccan. Din comitet fac 
parte elevii ; 
caș, Deccbal 
Ioan lacob, Fii 
Vaier Dan, Stela ToL 
Trifoi și Elena

Alexandru Puș- 
Viclor Goanță, 

orcri Comăncscu, 
Elena 

a Ncacsu. Ca nrc- 
edinte de onoare 

arășul Virgil A 
adjunct al 1

— ♦----

Voleibaliștii din Uricani 
învinși

In campionatul municipal d 
miei, orașul Uricani este re

prezentat de echipa liceului din 
localitate. Tinăra echipă a ele
vilor a fnlîlnit in prima etapă 
pe experimentalii voleibaliști 
de la Energia Paroșeni. Net su
periori. din toate punctele de 
vedere, energoticicnii au învins 
cu scorul de 3—1.

Gh. SOCEANU 
corespondent

CUPA ȘCOLII SPORTIVE"
A REVENIT... ȘCOLII SPORTIVE

DIN „CULISE
Cil de greu poole fi sotisfocută avida sete de in

formații o pasionaților iubitori ai sportului ! „Sufletistul" 
nu se simte și nu se va simți niciodată in... apele lui 
dacă nu afla, măcar cu un minut mai devreme deed... 
„iestul lumii", iot ceea ce il interesează (și cine-ar putea 
r,ă ne spună ce nu-I interesează ?) din viața sportivă - și 
intimă, adeseori o favoriților săi. Nu oricind, insă, poate

i potolească această sete. Și-otunci...
Pentru ei, pentru cei cc „suferă" cmd nimeni nu-i 

incunoștiințează la timp asupra „cursului evenimentelor" 
din afara terenurilor, inaugurăm, incepind de azi, in co
loanele paginii „Sport", o nouă rubrica. Pentru început 
om aflat și vă informăm că...

Accidental in meciul de la z\rad, înlr-un duel aerian cG 
Dembrovsclii (dublă fractură a maxilarului inferior), 

lundașul central al Jiului, Georgevici, a revenit, săplămlna 
Ircculă, pe gazon. După primul antrenament, bucuros că a 
terminat, mai repede decit se aștepta, cu „concediul loriul" 
ne-a declarat :

— Dc-tibia aștept să „prind" din urmă pregătirea echi
pei Piuă In 21 iunie mă pun la punct. Promit...

Te așteptăm, Georgevici.

il meciului 
Petroșani și 

și spectatorii 
-au deplasat duminică la 

din Lonea erau decep- 
iu atit de jocul echipei 

de 
in
se

Era în minutul 37 
dintre Științe 
Tehnofrig Cluj 
care s- 
terenul 
ționați ni 
studențești, 
scorul alb 
acel minut, 
producă cea mai frumoasa fază 
a meciului din care Știința 
avea să înscrie unicul gol al 
partidei, lată cum s-a petrecut 
faza : o lovitură liberă din a- 
propierea careului de 16 m 
al oaspeților este executată 
puternic de către Știr. Balonul 
lovește zidul apărătorilor ad- 
verși, ricoșează spre lonescu, 
acesta centrează spre Tudor, 
un splendid plonjon cu capul 
al acestuia și balonul se îndrep
ta spre gol. Portarul Deak res
pinge miraculos, dar Bălăneanu 
se allă în apropiere și intro
duce balonul in plasă. Un gol 
de o rară frumusețe care a răs
plătit strădaniile elevilor prof. 
Gheorghe Irimie de-a lungul 
celor 90 minute de joc.

Dar ce s-a petrecut pînă 
minutul 87? In primul sfert de 
oră asistăm la un joc de tato
nare la centrul terenului care 
lăsa să se întrevadă o partidă 
ce nu va depăși mediocritatea. 
Ceea ce s-a și intîmplat 
altfel. Prima fază care a 
nut atenția s-a petiecut

de 
reți- 

în 
min. 16, cînd Marincan a pă
răsit inspirat poarta pentru a 
degaja cu piciorul un contra
atac periculos inițial de clu
jeanul Goga. Apoi studenții 
pornesc dezlănțuit la atac. Din 
păcate, acțiunile lor sini lipsite 
de clarviziune, ușuiînd 
sarcina apărătorilor 
Notăm ocaziile bune 
irosite de lonescu in 
20, 33 și 36 și bara 
min.

Partea a doua a întilnirii de
butează tot in avantajul gazde
lor, introducerea lui Tismănara 
dind mai multă siguranță echi
pei sale, lonescu și Știr iși eta
lează întreaga gamă i cunoș
tințelor, dar golul întîrzie, spre 
dezamăgirea unei tribune mai 
pline ca oricind. In mnutele 
-17, 57 și 62, lonescu aie golul 
în vîrful bocancului, cum se 
spune, dar nu-i orientează bi
ne direcția spre plasă. Cînd ni
meni nu mai spera la ceva bun 
pentru Știința, antrenorul 
Gheorghe Irimie îl înlocuiește 
pe Tugearu cu Vlădău, aducin- 
du-1 pe Tudor în linia de a'ac 
a formației. Din acest moment 
ofensiva studenților este dez
lănțuită și peste numai două 
minute deci in min. 87, se pe
trece faza relatată din care s-a 
înscris golul. Așa s-a încheiat 
un meci in care victoria a re
venit pe merit gazdelor, cluje
nii ratînd de puțin obținerea 
punctului propus. Brigada de 
arbitri condusă de Matei Slrbu 
din Reșița a condus excelent, 
învingătorii au aliniat urmă
toarea formație: Marincan — 
Botoș, Tudor (min. 85 Vlădău), 
Izvernari, Ștefănescu — Știr, 
Tugearu (min. 85 Tudor) — Bă- 
laneanu, lonescu, Marcu (min. 
46 Tismănaru), Făgaș.

După meci am notat două 
scurte declarații: Gheorghe
Irimie, antrenorul Științei con
cluziona : Băieții mei au mun
cit mult astăzi, dar au jucat 
fără clarviziune, fără eficacitate. 
Regret că nu am avut mai re
pede inspirația efectuării ma
nevrei din min. 85. La rîndul 
său. delegatul echipei clujene 
ne-a spus: Victorie pe deplin 
meritată a Științei, in utma unui 
gol splendid. Arbitraj de nota 
10.

Pirtiile de schi din masi
vul Paring au găzduit dumi
nică un interesant concurs 
de schi, organizat de Școala 
sportivă Petroșani și dotat 
cu „Cupa Școlii sportive". La 
startul întrecerilor au fost 
prezenți 30 de schiori, repre- 
zentînd asociațiile sportive 
Școala sportivă. Parîngul Pe
troșani și Energia Paroșeni. 
Timpul foarte frumos și ză
pada excelentă au permis 
desfășurarea concursului in 
bune condițiuni și obținerea

unor rezultate valoroase. Iată 
ordinea primilor trei clasați : 
Slalom special seniori (30 
porți, două manșe) : 1) Vic
tor Mihuț. Școala sportivă; 2) 
Dumitru Birlida. Parîngul; 3) 
Francisc Boda, Școala sporti
vă. Juniori : 1) Ludovic Sir- 
mai. Energia Paroșeni; 2) 
Nicolae Cristeii; 3) Mihai Mâ
nu, ambii de la Școala spor
tivă. Junioare: 1) Viorica
ITupca; 2) Gabriela Lcib; 3) 
Angola Manole-Zamfirescu, 
toate de la Școala sportivă.

1) Ștefan 
Rădcscu, 
sportivă; 
Energia 
seniori : 

1) Bela Torok, Energia Pa
roșeni: 2) Gheorghe Buliga; 
3) Ovidiu Ajder, ambii de la 
Școala sportivă. Pe echipe, 
primul loc a revenit forma
ției Școlii sportive, urmată de 
Energia și de Parîngul.

SCURTE

6 Continuindu-și pregătiri
le pentru campionatul mon
dial de fotbal, echipa Bul
gariei a jucat la Plovdiv cu 
formația cehoslovacă Union 
iTeplice. Partida s-a încheiat 
leu scorul de 4—2 (1—0) în 
(favoarea echipei bulgare.

• In drum spre Mexic, e- 
chipa de fotbal a Cehoslova
ciei a susținut un meci de 
verificare cu reprezentativa 
Luxemburgului. Au 
fotbaliștii cehoslovaci 
rul de 1—0 (1—0).

• Continuindu-și pregăti
rile in vederea turneului fi
nal al campionatului mondial 
de fotbal, selecționata Me
xicului a susținut un nou 
meci de verificare la Toluca 
fn compania formației Bo
russia Dortmund. Victoria a 
revenit fotbaliștilor vest-ger- 
mani cu scorul de 2—1 (0—1).

După o înf ungere catego
rică suferită în etapa trecută 
acasă, In favoarea formației 
Mureșul Tg. Mureș, handba
listele de la Jiul Petroșani 
s-au deplasat duminică 
Oradea, unde au jucat 
compania formației 
Tricoul, echipă care și-a în
cheiat conturile cu divizia 
secundă a fării. Aceasta nu 
înseamnă că gazdele nu au 
luptat din răsputeri pentru 
victorie, cel pufin spre con
solarea numeroșilor iubitori 
ai handbalului din orașul de 
pe Crișuri. Pe un teren com
plet deslundat și pe o ploaie 
deasă și rece, elevele profe
sorului Eugen Bartha au arun
cat In luptă toate cunoștin
țele și toată capacitatea lor 
de efort, obfinind o frumoa
să victorie, cu scorul de 
10. Jucătoarele noastre 
condus In permanentă 
1—2 goluri diferență, 
lăsind nici

la 
In 

locale

12— 
au 
cu 

ne
șansă jucăloa-

Fond 6 km juniori :
Sita.ș; 2. Nicolae 
ambii de la Școala
3) Dumitru Kele.ș. 
Paroșeni. 10 km

relor din Oradea, resemnate 
deja cu retrogradarea. Jocul 
bun al echipei noastre, din 
care s-au remarcat în 
deosebit Lia Barabaș 
mai bund de pe teren) și me
zina formației, porlărifa Ma
riana Călufoiu, a făcut ca 
la capătul celor 50 minute 
de Joc, să părăsească terenul 
cu două puncte deosebit de 
prefioase pentru consolidarea 
unei poziții lipsite de emoții 
In cea de-a doua parte a 
clasamentului. Golurile au lost 
Înscrise de Nemeș (5), Mure, 
șan (4), Savin, lonescu și 
Barabas pentru învingătoare, 
de Turze (5), Szenlmai (-1) și 
Iloșa pentru Tricoul Oradea.

Am dori ca și in celelalte 
trei etape care au mai ră
mas de disputai din acest 
campionat handbalistele de 
la jiul să aibă comportări 
cel pufin la lei de bune ca 
aceea de la Oradea și să ob
țină victorii.

mod 
(cea

al, împreună cu Naidin, de selecționerii lotului 
„universitarele" europene, fundașul TaJpai își mani

festa deschis temerile fn legătură cu pregătirea sesiunii stu
dențești la I.M.P. Iată însă că o neprevăzută și nefericită ■' 
hepatită („contractată" in ultimele zile) îl va ține, o bună 
bucată de vreme, departe de sportul îndrăgit.

Regretăm „transbordarea" lui Talpai de pe gazon la spi
talul din Vulcan și îi dorim însănătoșire grabnică.

Inlr-unul din ultimele numere ale ziarului „Munca", 
in cadrul unei rubrici cuprinzintl intimități ale fotbalului, 
se dădea drept certă, printre altele, o declarație a lui Ion 
Constantin, blondul atacant central al Jiului, potrivit căreia 
fotbalistul din Oltenița de curlnd „adoptat" de publicul 
nostru ar intenționa să evolueze în viitorul campionat la 
Progresul București.

Inlrebindu-l, am allal că... nici gind de așa ceva. Ion 
Constantin nici nu-i cunoaște pe semnatarul ringurilor din 
cotidianul bucureșlean, udueîndu-ne drept dezmințire urmă
toarele argumete: a semnal un contract pe doi ani cu 
„Jiul", nu poale părăsi echipa in care a început să se con
sacre. tocmai acum cînd abia s a integral in jocul ei, 
îndrăgește clubul bu-uioș'can \ im lirrișnt și-i publicam, 
la cerere, această ■ decluralie pentru a... evita interpelările 
neplăcute.

lonescu în tribună, 
Știința — Dinamo București

© Rezultate înregistrate de 
echipe românești de fotbal în 
intilnirile susținute în Bulga
ria : Dunav Ruse — Dinamo 
București 1—1; Etyr Trnovo 
— Steagul Roșu Brașov 2 
Spartak Plevna — 
geș 3—1; Cerno Mc 
rul Constanța 2—1.

A. SLABII

NUMAI DUPĂ PAUZA...

Etapa a 20-a a diviziei na
ționale A a fost dominată de 
întîlnirea dintre Știința Petro
șani și Dinamo București, două 
dintre echipele fruntașe ale jo
cului cu balonul oval din (ara 
noastră. Desfășurat pe terenul 
din Lonea, meciul dintre cele 
două formații a fost un ade
vărat recital 
considerat pe 
derbyul etapei. Din echipa Di
namo n-au lipsit internaționa
lii Baciu, Stoica, Florescu, Țu
țuianu, Nica, Dăiciulescu, Dra
gomirescu, fapt ce a făcut ca 
Știința să se întrebuințeze se
rios pentru a demonstra că 
este o echipă matură, capabilă 
să facă față celui mai puter
nic adversar. Dacă facem un 
mic calcul al celor 18 puncte 
înscrise, vom constata că 15 au 
fost realizate din lovituri 
pedeapsă. Aceasta înseamnă că 
ambele formații au prezentat a- 
părări sigure care n-au plitut 
fi ușor depășite de către ad
versari.

Meciul arc un început dirz, 
oaspeții au ocazia să înscrie,

dar Nica ratează o lovitură 
pedeapsă de la -10 metri 
buturile adverse. In min. 15, Ia 
un ofsaid la grămadă, Crăciu- 
ncscu transformă o lovitură de 
pedeapsă de la 35 metri și 
3—0 pentru Știința. După nu
mai două minute oaspeții ega
lează prin Nica, care transfor
mă o lovitură de pedeapsă de 
la 25 de metri’ de buturile Ști
inței. Scur 3—3. Oaspeții în
cearcă să ridice scorul, dar cei 
care reușesc acest lucru sint 
studenții. Crăciunescu transfor
mă o nouă lovitură de pedeap
să, scorul devenind 6—3 pentru 
Știința. Nu peste mult timp, 
Florescu restabilește egalitatea 
pe tabela de marcaj și astfel 
prima repriză se încheie cu 
scorul de G—6.

După pauză, aspectul jocului 
nu se schimbă, fiecare echipă 
căutind să-și adjudece victoria. 
Dinamovîștii ratează noi oca
zii prin Florescu și Nica, iar 
studenții prin Crăciunescu și 
Marinescu. In min. 60, un con
traatac periculos al Științei este 
irosit de Roșea, care greșește

pasa și Nica înscrie, dinamo- 
viștii luind conducerea. Intro
ducerea in teren a lui Vasile 
Rusu este binevenită deoarece 
acum atacurile studenților sînt 
mai rapide atit pe înaintare, 
cit și pe linia de treisferluri. 
Studenții reușesc egalarea doar 
în ultimul minut de joc prin 
Moromete, care realizează o lo
vitură de picior căzută de la 
aproximativ 45 de metri de bu
turile dinamoviste. Astfel me
ciul ia sfirșit cu un rezultat 
just de egalitate : 9—9.

La fluierul arbitrului Al. 
Lemneanu din București, care 
a condus foarte bine, s-au a- 
liniat următoarele formații : 
ȘTIINȚA : Dinu, Ortelecan, 
Stănculescu, Moroe (V. Rusu), 
Graur, Dobrinoiu, Moromete, 
Humeniuc, Crăciunescu, Băr- 
găunaș, Truțâ. Roșea. Dragoș, 
Boldescu, Marinescu. DINAMO : 
Baciu, Caraiman, Stoica, Vol- 
mann, Florescu. Dragomirescu, 
Coravu. Neculau, Ramon, Mi
lan, Țuțuianu, Nica, Nicolescu, 
Abribula, Dăiciulescu.

Numai după pauză (și nu
mai in anumite răstimpuri 
ale acestei perioade de timp) 
a evoluat echipa de handbal 
Știința Petroșani, duminică, 
în inlilnirea cu Metalul Cop- 
șa Mică, aproape de potenția
lul maxim al jucătorilor care 
o compun. Deși nu a avut un 
partener de joc care să-i pu
nă probleme deosebite (așa 
cum se aștepta), echipa an
trenorului Nicolae Barabaș 

..încălzit” greu, s-a com- 
:ut in jocul de... aștep- 
; de uzură și nervi al 

oaspeților, n-a forțat „nota“ 
partidei, lăsîndu-se cu ușu
rință egalată, in prima parte 
a întilnirii. pauza găsind-o 
doar cu un fragil avantaj de 
un gol (7—6). Imediat după 
reluare, mai precis după ce 
oaspeții egalează dintr-o lo
vitură de la 7 metri, hand- 
baliștii petroșăneni. avînd în 
teren cea mai bună formație 
de care dispun la ora actuală 
(Mărgulescu. Anghel, Ignăles- 
cu. Brașov ea nu, Cosma, Sălă- 
jan, Cioară) se mobilizează, 
încheagă acțiuni reușite, pline 
de spectaculozitate și fante
zie (in special prin Cosma, 
care s-a comportat meritoriu, 
minus „ieșirea11 inadmisibilă 
față de arbitru care i-a atras 
o eliminare meritată de 5 
minute). Ca atare, preiau vi
guros conduccfea, îșî măresc 
considerabil avantajul (la un 
moment dat conduc cu 15— 
10, apoi cu 17—10 !), mingea 
..merge” din ce în ce mai 
bine, mai rapid, Cosma nu 
„iartă” nimic atit din acțiuni 
colective, bine construite, cit 
și pe contraatacuri, avind o-

cazia de a-și permite și „ar
tificii*... in executarea unei 
lovituri de la 7 metri, în 
fața căreia portarul oaspete 
a rămas ..tablou" in „rama" 
cu plasă !

După „clădirea" unui așa 
de' mare avantaj, cu care în 
ultimul timp nu prea s-au fn- 
tilnil handbaliștii noștri, 
„combustia internă" — a ce
lor cărora nu le strică rotun
jirea golaverajului — se r

cește, începe să fie... păstra
tă pentru alte meciuri. Oas
peții profită, reduc din han
dicap și încheie meciul la o 
diferență doar de patru go
luri : 17—14.

Ne-a plăcut, ca și în urmă 
cu două săptămini, siguran
ța în poartă a lui Mărgules
cu, intervențiile sale de e- 
leval spectacol, insistența pe 
semicerc a lui Sălâjan, jocul 
combinativ, in continuă i

care al lui Anghel, Cosma 
și Cioară (care, se pare, în
cepe să îndreptățească marile 
speranțe cu care a fost aș
teptat). In regres continuu — 
Ignătescu, autor doar a unui 
singur gol din cele cu care 
ne obișnuise cîr.dva — pu
ternice, imparabile. De la 
Brașoveanu spectatorii așteap
tă (încă !) mai multă anga
jare. mai multe goluri.

Arbitri' ‘ 
le Cîrligeani 
au condus 
foarte bine . 
ar fi evitat 
pensație.

bucuroși-ni Pand 
iu și Ioan Ioni 
in general bine, 
am fi spus dacă 
deciziile in com-
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or/if urii ( Jehu let
lin prim 

lot
S au împlinit două decenii de 

i înființarea Editurii Tehnice, 
i cei 20 de ani de activitate 
i sub tiparele editurii au ic- 

circa 4 800 titluri cu un ti- 
35 milioane exemplare.

domenii
Și

raj d<
■’rin abordarea unor probleme 
din peste 30 de domenii ale 
findirii tehnice și științifice. 
F-a urmării acoperirea unei arii 
tematice cit mai întinse, cores
punzătoare mlădiului actual 8l 
dezvoltării industriale.

Jubileul — marcat de o adu
nare festivă organizată luni di
mineața în sala Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu", a 
prilejuit inginerului Alexandru 
a’Omulă. directorul editurii, o 
succintă trecere in revistă a 
>«incipalclor realizări obținute 
și a prevederilor cuprinse in 
planul editorial de perspectivă.

Prof. ing. Gheorghe Buzdugan, 
membru corespondent al .Aca
demiei. președintele Consiliului 
National al Cercetării Științi
fice. Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și acad. 
Dumitru Dumitrescu au adresat 
cuvinte-de salut participanților 
Va festivitate: personalități ale 
■vieții științifice și tehnice ro
mânești, autori, colaboratori și 
cititori ai editurii.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
cei prezenti au adoptat textul 
unei scrisori adresate Comite
tului Central al Partidului Co-

nuinist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu.

Cu prilejul aceluiași eveni
ment. la sediul editurii, n avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
carte, cuprinzind titluri apărute 
in cei 20 de ani de activitate. 

(Ager preș)

de stîlpî
In zilele din urmă, lucrul a 

fosl cu spor la fabrica de stilpi 
hidraulici de la Vulcan : pri
mul lol de 301) de „stilpi" al 
lunii nwi a fost terminat. Cu
rînd. minele Văii Jiului vor in- 
Ira in posesia prețioaselor echi
pamente pentru subteran.

Clubul(Urmare din pag. 1)

dm Lupem
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Costin Iliescu, 
actor

pentru care 
absolvirea 

Terenuri fertile pentru 
a rațională a timpului

S

I

invitat să particip 
de muzică, poezie 
pe marginea unor 
artă-plastică, la

de iarbă, au fost plantat* arbuști și deja se 
conturează viitoarea fînlînâ arteziană care 
va da un aspect vioi curții uzinale. Sectorul 
gospodăresc al fabricii e deci la o „turație 
înaltă".

T. SPĂTARU 
după o corespondență de la 

E. Tetilcanu

printr-un singur 
se in- 

organizări 
a producției și a 
eficiente economice.

La o „turație înaltă"seara

+ Urmare din pag. I

o-

V(

punct de

a

de 
de 
de

căutat 
rostului

mcder- 
ia dată

studen-

îndrumare, subliniin- 
activitatea didactică, 
și educativă consti- 

proces unic, insepa-

pentru eliminarea

facultăților și ca-

icită este repartiza- 
pe ace- 
grupuri

nostru ponderea

în activitatea 
a unor stu- 
exemplu, s-a 
adunările A.S. 
participarea u-

noastre di- 
că este ne-

un proiect

S-a terminat 
concentrarea 

producției
O data cu dirijarea la înce

putul acestei saptăniîni și a 
producției raionului V din zona 
II prin puțul principal cu s<'hip 
izmoa II. transportul înspre 
suprafață a întregii producții de 
t’ărbune a E. M. Lonea a fosl 
concentrat 
punct. E o realizare care s 
scrie pe linia unei 
superioare 
unei înalte

care aveau un număr mai 
dicat de absențe. ..Colocviile” 
In cadrul rcstrîns și de pe po
liția de a pătrunde adevăratele 
cauze ale lipsei de la ore s-au 
dovedit mult mai eficiente ca 
avertismentele formale și sanc
țiunile administrative. Faptul 
ca atare, adăugat la interesul 
țxmtru activizarea cercurilor 
științifice studențești. îndruma
rea studenților pentru o activi
tate susținută de studiu indi
vidual. a condus, firesc, la bu
ne rezultate : la secția prepara
re s-a înregistrat cel mai re
dus număr de absențe nemoti- 
■vate din institut (448) și. de a- 
semenea. cel mai ridicat pro
centaj de integraliști (67.6 la 
sută) la ultima sesiune de e- 
xamene.

In ce privește munca de în
drumare a studenților in cer
curile științifice, la catedra de 
Topografie, după un semestru 
de activitate, s-a constatat că 
repartizarea de către decanat 
c cadrelor didactice pe grupe 
<i fost făcută de o așa manieră 
Incit au fost incluși în grupele 
fn auză studenți ce aparțin 
numai secției topografie, ingi
neri și subingineri. Acest lucru 
a permis ca activitatea fiecă
rui cadru didacUc să se desfă
șoare nu in mod rigid, pe o 
Krupă de studenți. ci să cuprin
dă in ansamblu întreaga secție 
de topografie. Așadar, prcocu- 
păr le și activitatea extrașcola- 
ră a putut fi urmărită nu de 
cairo un singur cadru didactic, 
ci de toată catedra.

O rodnică muncă educativă 
in rindul studenților desfășoară 
catedra de Geologie. Aici se 
consideră, de efect maxim, c- 
wemplul personal in conduită 
(ținută, punctualitate, seriozita
te, grad do pregătire a lecții
lor sau ședințelor), exigența și 
obiectivitatea (la controlul frec
venței în timpul semestrului și 
t, cunoștințelor la probele de 
control și la examene).

Activitatea de îndrumare
studenților la catedra de Ma
tematici. s-a desfășurat în di- 
r eția limpezirii modului cum 
trebuie să se desfășoare stu
diu) individual și să-și petrea
că aceștia timpul liber. .S-a mai 
urmărit frecvența studenților jx? 
care ii îndrumă ‘ ’ 
discuții individuale 
absentau 
piu. tov. 
ț-'inzînd pe 
î’opescu că 
do curs se , 
prin oraș, a stat de vorbă pe

;i au purtat 
cu cei care 

mai mull. Un exem- 
k-ctor I- Șiclovan. sur- 

studentul Viorel 
în timpul on-lor 
plimba nepăsător,

Un aspect de asemenea pc • 
zitiv ce se vădește în acti
vitatea minelor este creșterea 
numărului zonelor și raioa
nelor ce-și realizează și depă
șesc planul. In perioada pri
mei decade, 13 zone miniere 
de producție și-au întrecut 
sarcinile, cele mai bune re
zultate obtinind zonele II, 1 
și Hi Vulcan cu 1 443, G60 și, 
respectiv 671 tone depăș.re; 
zonele II și III Lupeni cu 840 
și, respectiv, 379 tone depă
șire; zona III Pelrila cu 846 
tone dale peste plan.

Și în această decadă sem
nele de întrebare, neajunsu
rile și deficientele se mențin 
în ce privește rlmicitat a 
producției. Exceplind nt'ra 
Vulcan și în uncie zile P' 
trila. țoala ••?!«. lalte exploa 
țări au fost deficl'are la acest 
capitoi al activității de pro
ducție, dar în această privin
ță E. M. Uricani și E. M. Le
nea i-au întrecut pe t-'li. Ră- 
minerea sub plan a minei U-

ricani cu 1 187 lone și a mi
nei Lonea cu 745 c'e tone nu 
poate fi nejuslifi.'ată și este 
în primul rînd consecința ne- 
luării de către comitetele de 
direcție șl a conducerilor de 
zone și de Taioane a măsuri
lor ce se impuneau pe linia 
organizării muncii și produc
ției in abataje și galerii pen
tru asigurarea îndeplinirii 
ritmice a planului de produc
ție. Redresarea activității a- 
cestor colective care, de iuni 
de zile, — prin rămînerile 
sub plan — diminuează rea
lizările pe ansamblul inii 
Văii Jiului trebuie să 
loc fără altă înlîrziere. 
pcrativul major care trebuie 
să stea în centrul atenției și 
al preocupărilor din decadele 
următoare a organelor și or
ganizațiilor de pa lia, a con
ducerilor de la exploatări 
este ca sarcinile la producția 
de cărbune pe luna mai și pc 
cel de-al 11-lea trimestru să 
fie realizate fără nici o restan
ță de către toate minele di

Am fost 
la o scară 
?i discuții, 
noțiuni de 
Lupeni.

Tineri, fețe și băieți, mun
citori și elevi, oameni treculi 
de prima jumătate a vieții, 
alături de adolescenți aștep
tau plini de emoție, intr-o 
frumoasă încăpere a clubului, 
amenajată cu covoare, fotolii, 
tablouri pe pereți și un pian 
— care, ce-i drept, nu era 
complet dezacordat — înce
perea frumoasei acțiuni ini
țiată de inimosul animator, 
pictorul Iosif Tellmann.

Vibrant și profund, poeții 
locali au citit din lucrările 
lor și nu pot trece peste nu
mele muncitorului Paul Șo- 
măcescu care în imagini bine 
prinse in forme poetice a pi
tit versuri desprinse din opti
mismul muncii minerilor in 
adincurile minei.

Știu că laudele sint de
te ori plicticoase, dar nu pot 
să nu mă entuziasmez cind 
aud interpretînd la pian, cu 
vădit talent, pe o elevă de 
la liceul local muzică clasică.

Nimic mai înălțător și in
structiv decît să mergi pe 
urmele înmuguririi și izbuc
nirii depline a acestor veri
tabile talente anonime care 
prin asemenea întilniri cu 
iubitorii artei, contribuie din 
plin la educația estetică și 
etică.

Nu pot să nu recunosc că 
o asemenea preocupare de 
ordin ideologic, social și cul
tural te face să evadezi din 
provincialismul șuetelor de 
cafe-bar sau a tocirii trotua
relor.

Nu pot să nu regret că spa
țiul rezervat acestei seri de 
muzică, pictură și poezie in 
primitoarea sală a clubului din 
Lupeni n-a permis o mai am
plă cunoaștere a unor reale 
talente ce merită nu numai 
a fi consemnate dar chiar 
cunoscute mai îndeaproape.

Concomitent cu împlinirea cu succes a 
sarcinilor de producție se observă o preo
cupare intensă la Fabrica de stilpi hidraulici 
Vulcan, pentru înfrumusețarea incintei.

In zonele denivelate altă dată au apărut 
zone verzi, îngrijit amenajate, cu brazde

CASA pionierilor—teren fertil 
pentru împlinirea aspirațiilor

In rindul copiilor se află 
mulți cane vădesc înclinații 
dintre cele mai variate. îndru
mați cu pricepere și competen
ță, ei își perfecționează aptitu
dinile. își inșusesc noțiuni și 
deprinderi tehnice care ii deter
mină să îmbrățișeze cu pasiu
ne o profesiune 
poate vor opta la 
școlii. T----  j
folosirea rsțicr.cl* „ .........
liber și pentru stimularea do
rinței de a afla sînt Casele pio
nierilor, instituții a căror prin
cipală datorie este de a călăuzi 
deprinderile copiilor și de a 
fi prețioase ajutoare în munca 
de educare și instruire a ele
vilor.

La Casa pionierilor din Lu
peni există o preocupare reală 
pentru a depista acei pionieri 
care manifestă priceperi teh
nice și talente artistice. De 
aceea s-au creat multe cercuri 
la care participă zeci de copii 
dornici să cunoască tainele teh
nicii sau vor să urmeze calea 
artei. La cercul mini-tehnicus 
se adună 50 de pionieri care 
cunosc numai satisfacții în 
munca lor. Ei confecționează, 
cu mijloace proprii, un aparat 
de radio cu galcnă. un gene
rator, undometru, emițătoare, 
toate cu scopul de a participa 
la concursuri județene. Printre 
ei se află copii harnici și in
ventivi cum sînt Gheorghe Lă- 
l'an, Geza Dani de la Școala 

’generală nr. 1. Cercul de auto- 
moto, condus de Constantin 
Barna și Mihai Oprișa. este 
frecventat de peste 70 de pio
nieri. Mai funcționează cercuri 
de telegrafie. aeromodelism, 
foto și cineclubul de care se 
ocupă Aladar Biro și ing. Au
gustin Ardeleanu.

Cei care manifestă talente in 
arta plastică (linogravură. pic
tură. sculptură) sau în țesături 
și cusături, sînt îndrumați cu 
atenție pentru a afla, pe lingă 
deprinderile practice, și cu
noștințe teoretice. Cercul de 
muzică condus de prof.’ Vadim 
Chiseev, are rezultate frumoa-

se și există posibilitatea reală 
de a se înființa o orchestră.

Pentru ca activitatea să se 
desfășoare in bune condițiuni 
s-a înființat și un cabinet me
todic care cupri'nde pe lingă 
cărți de specialitate, reviste 
pentru copii. îndrumătoare etc. 
De un autentic folos se dove
desc schimburile de experien
ță. Recentele vizite ale pionieri
lor din Tg. Jiu și Petroșani au 
fost pline de sugestii. Tot în 
vederea îmbunătățirii activi-

tății se păstrează o legătură 
permanentă cu Casa pionierilor 
din București.

Prin calitatea și diversificarea 
gamei de activități oferite ele
vilor, Casa pionierilor din Lu
peni constituie un punct de a- 
tracție, este frecventată de 
mulți pionieri care în timpul 
•liber învață, își perfecționează 
aptitudinile. Un vis frumos,

altul mai puțin..

■■■

CUNOSCUTUL actor francez, Fernandel, va fi noul 
Don Camillo în cel dc-al cincilea film, consacrat acestui 
personaj, care se va intitula „Don Camillo și tinerii". După 
Julien Dnvivier, Carmine Galone și Luigi Comencini, Chris
tiane Jacque a hotărît să readucă pe ecran personajele 
pitorești inventate de Giovani Guareschi. Turnările vor avea 
loc la Roma.

REGIZORUL Edouard Luntz, al cărui film „Ultimul 
salt' va apare în curînd pe ecrane, și-a anunțat proiectul 
unui alt film „Un tînăr pentru iarnă**, avînd ca protagonist 
pe Michel Bouquet.

LA CASABLANCA a apărut recent primul număr al 
revistei „Cinema 3**, editată de Federația marocană a cine- 
cluburilor. Publicația, al cărui titlu sugerează ilustrarea ac
tivității cinematografice în trei continente, are ca scop prin
cipal sprijinirea eforturilor desfășurate in țările lumii a 
treia în vederea realizării unui cinematograf original.

„240 ORE INTR-O ZI ȘI O NOAPTE* este titlul filmu
lui creat de regizorul japonez Miros Tesigahar pentru a fi 
proiectat în cadrul „Expo-70“ la cele trei cinematografe ale 
expoziției cu uriașe ecrane semicirculare.

REGIZORUL iugoslav Stole Iankovici 
prezent „.Al 41-lea“ film cu subiect din cel de-al doilea răz
boi mondial. Filmul prezintă un episod din rezistența par
tizanilor iugoslavi în perioada anului 1941.

„I G1SAROLI* este titlul unui nou film realizat de 
Vittorio de Sica. Interpreții principali sînt Shopia Loren 
și Marcello Mastroiani.

Nimeni nu știe ce-o fi vi
sat paznicul Dumitru Dum
brăvii in noaptea de 21 spre 
22 aprilie, cind, in loc să se 
afle in post se afla tolănit
în pat. Poate visa cit e de 
bine să primești salariu de
paznic fără să păzești nimic. 
Dar tocmai cind visul era
mai frumos, o bălaie in
geam l-a deranjat. Controlul 
inopinat început la locul de 
muncă a fost continuat pinii 
la domiciliul paznicului, pen
tru deplina convingere asu
pra modului in care acesta 
își îndeplinește obligațiile de 
serviciu. Rezultatul ? Visul 
a fost întrerupt, odihna, de 
asemenea, după care va ur
ma obișnuita „premiere"...

Următorul vis cum va ji ?

Manevră
greșită

îndelete cu acesta, 
să-l lămurească asupra 
său ca student, ca viitor ingi
ner de mine. Zadarnic, insă! 
Studentul respectiv nu și-a co
rectat atitudinea nici după c 
a fost pus în discuția adunări 
generale a Asociației 
iești, fiind apoi exmatriculat 
din cauza absențelor. S-a con
trolat îndeaproape pregătirea 
profesională a studenților. Re
zultate mai slabe au fost con
semnate la studenții din anul 
II mine și anul I electro sub- 
ingineri. Astfel, din cei 17 stu
denți de care răspunde tov. 
lector V. Zoican, 9 sînt restan- 
țierî la tcrmotehnică, deși s-a 
întreprins o permanentă mun
că de lămurire, de convingere 
pe parcursul semestrului. Dar 
discuțiile și îndrumarea n-au 
fost folosite de studentul repe
tent Ioan Lazăr (din anul II 
mine), nici de către Vasile Po
lak și Carol Sora din anul I 
electro subingineri zi, care nu 
a promovat nici un examen în 
sesiunea trecută.

Cadrele didactice de la ca
tedra de Termotehnică au avut 
întilniri cu studenții respectivi 
in cadrul timpului lor liber, 
fără ca acestea să îmbrace ca
racterul unor ședințe. Cu ocazia 
a: estor întruniri s-au prezentat 
metode de studiu, de executare 
a proiectelor de an. 
lat aspecte 
țări în soci 
tice au atras atenția 
lor asupra necesității 
rii pregătirii lor prin 
țe umaniste.

Rezultate bune din , 
vedere educativ s-au obținut și 
prin participarea cadrelor di
dactice la excursiile de studii. 
Atunci cind grupul care se de
plasează este de 10—15 studenți 
eficiența prezenței cadrului di
dactic este maximă. Această 
constatare ne conduce la pro
punerea organizării excursiilor 
de studii cu participarea cadru
lui didactic îndrumător al gru
pului.

Prezența cadrelor didactice in 
mijlocul studenților la activită
țile de club este imperios nece
sară. deoarece aici sint create 
posibilități pentru discuții li
bere pe cele mai variate teme. 
Un aspect neglijat in îndruma
rea nemijlot 
rea mai multor sarcini 
lași cadru didactic cu 
diferite de studenți.

La catedra de limbi 
ne, urmărind bibliografi; 
studenților, s-a observat că. mai 
ales la anii mici, studenții se 
mărginesc la citirea cursurilor

5-au discu- 
ale unor compor- 

■tate. Cadrele didac- 
studenți- 

desăv ir.și- 
cunoștin-

notițelor și utilizează
bibliografia indicată.

După arătarea pe scurt a a- 
cestor aspecte din domeniul ac
tivității de îndrumare a stu
denților de către cadrele didac
tice ale I.M.P., trebuie să ară
tăm că exigențele pregătirii 
pentru muncă și viață ale tine
retului obligă corpul profesoral 
să acorde o mai mare atenție 
diversificării conținutului mun
cii instructiv-educative. Tinere
tul nostru universitar trebuie 
ajutat să gindcască cu mai mult 
discernămînt sensul diferitelor 
evenimente sau fenomene so
ciale care se petrec în lume.

Intervenția fermă a cadrelor 
didactice poate înfrina tendin
țele unor studenți de a munci 
în asalt, de a pregăti în fugă 
un seminar sau 
de an.

Efortul cadrelor 
dactice considerăm 
cesar să fie susținut mai ferm, 
mai consecvent, mai eficient 
către organizația de tineret, 
studenții noștri membri 
partid.

Am insistat asupra acestei . 
rientări căci — să recunoaștem 
— încă se mai manifestă seri
oase deficiențe în munca de în
drumare ca și 
nesatisfăcătoare 
denți. Așa, de 
constatat că in 
de an și grupe, 
nor cadre didactice este forma
lă, de asemenea, vizitele la că
min și cantină. Unele lipsuri 
constatate, abateri nu sînt se
sizate imediat sau sint ignorate, 
nesanclionate.

După cum se știe, în cadrul 
institutului . ___ '___
disciplinelor de cultură gene
rală și tehnică generală este do
minantă (70—75 la sută din vo
lumul orelor din planurile de 
învățămint). Plecînd de la a- 
ceastâ remarcă și de la faptul 
că stilul universitar de muncă 
al studenților trebuie format 
din primii ani de studiu, ani 
in care se predau numai disci
pline de cultură generală, con
siderăm că aportul cadrelor di
dactice de la aceste discipline 
trebuie să fie mult diversificat 
și intensificat. Considerăm că, 
in vederea îmbunătățirii orga
nizării și desfășurării activită
ții de îndrumare nemijlocită a 
studenților este necesar ca :

Q sub îndrumarea conducerii 
institutului, ' ---■•■
tedrelor să se depună o mun
că intensă 
tendințelor de formalism in re
partizarea studenților pentru 
îndrumare respeclindu-se in maj

mare măsură criteriul opțiuni
lor, renunțarea la sistemul de 
împărțire a grupelor de studiu 
in „subgrupe educative" și re
ducerea pe cit posibil a numă
rului de studenți ce revine u- 
nui cadru didactic în îndru
mare;
• să se asigure, în limita 

posibilităților, ca studenții aflați 
sub îndrumare să fie dintre cei 
cu care respectivul cadru di
dactic lucrează în procesul de 
învățământ; este de preferat o 
continuitate a muncii de îndru
mare, care să permită o mai 
bună cunoaștere a studentului;

@ să se continue de către 
conducerile facultăților și ca
drelor activitatea de orientare 
și clarificare a cadrelor didac
tice și studenților, privind na
tura. conținutul și scopul acti
vității de ' ' 
du-se că 
științifică 
tuie un 
rabil;

Q totodată, conducerea insti
tutului și a facultăților are în
datorirea ca, in aprecierea ac
tivității fiecărui cadru didactic, 
în orice împrejurare să pună 
pe același plan munca educa
tivă cu studenții alături de ac
tivitatea didactică și științifică 
(in unele catedre se manifestă 
tendința ca în aprecierea acti
vității cadrelor didactice să se 
țină seamă aproape in exclusi
vitate de activitatea științifică);

# se impune organizarea de 
către conducerea institutului, 
facultăților și catedrelor a unui 
control permanent asupra des
fășurării și eficienței activității 
de îndrumare, analiza periodi
că a acesteia și luarea măsu
rilor corespunzătoare; organiza
rea unor schimburi de experien
ță privind formele și metodele 
folosite de cadrele didactice, 
generalizarea experienței pozi
tive.

Este necesar ca toți factorii 
răspunzători din cadrul condu
cerii institutului și facultăților, 
să combată orice tendință de 
subapreciere sau de pasivitate 
manifestate de unele cadre di
dactice în munca educativă în 
rindul studenților, cu deosebire 
in activitatea nemijlocită de 
îndrumare a acestora. Experien
ța acumulată pină în prezent, 
adeziunea cu caro studenții pri
mesc acest important sprijin în 
formația lor. no îndreptățesc 
să considerăm că există toate 
condițiile ca să se realizeze, 
într-un viitor nu prea îndepăr
tat, rezultate și mai bune pe 
această linie.

„SFIRȘITUL LUMH“ W
(Urmare din nr. 6 381)

Noaptea „apocalipsului"
In noaptea „critică* din 

19 mai 1910 nimeni nu se mai 
gindea la somn, la odihnă. Hoții 
și cerșetorii, abordînd proble
mele pămîntene cu mai mult 
simț practic, făceau recolte 
bogate. Emoția generală creș
tea din oră în oră. Cei care 
nu mai_puteau intra in bise
rici, ingenunchiau și se rugau 

'afară, cuprinși de desperare.
Se apropia ora fatală.
Toată agitația se oprește ca 

la comandă, toată lumea pri
vește ca paralizată spre cer. 
încordarea atinge limite in
suportabile, timpul trece in
suportabil de greu — pină ce, 
în sfîr.șit. la orizont apare o 
lumină la început difuză, apoi 
tot mai strălucitoare, tot 
mare...

O dată cu răsăritul soare
lui, imaginea cometei începe 
să se estompeze... Și cu aceas
ta se consuma și „cataclis
mul*!

„Noaptea de groază* s-a 
soldat cu un trist bilanț. 
Mulți, care nu mai puteau 
suporta deprimarea de care 
au fost cuprinși, și-au luat 
viața : in Franța-49, în Ger- 
mania-26, în Anglia-35, in Ita- 
lia-14, în Spania-23, în Statele 
Unite-255 de persoane...

Cîteva exemple ar putea 
oglindi, palid, cele ce s-au pe
trecut în acea noapte.

La Oklahoma 
sectă religioasă a 
pentru îmblinzirea 
jertfirea unei tinere fete. Ba 
ia de singe a putut fi împie
dicată de șerif, în ultima cli
pă.

La Wilkesbarre tot in S.U.A.. 
minerii au refuzat să coboare

(S.U.A.), o
organizat, 

cerului,

în galerii, preferind să 
în clipa „ciocnirii”, in 
liber.

Despre toate acestea 
multe altele), au relatat ziare
le. De asemenea, despre ca
zuri de altă natură :

„Pe piața din Koln, un șar
latan cu duh a instalat un 
burlan de sobă în chip de te
lescop, prin care se putea ob
serva „deosebit de bine" co
meta in noaptea cu pricina, 
bineînțeles contra unei taxe. 
Șarlatania a ieșit însă la ivea
lă, iar cei înșelați au cerut 
banii înapoi — ceea ce inge
niosul proprietar al burlanu
lui a refuzat, deoarece, într- 
adevăr, prin „telescopul' său 
cometa putea fi văzută bine ! 
A urmat, o mare încăierare, 
care nu a luat sfirșit decît la 
intervenția poliției".

(Va urma)

Florea Bor, manevrant la 
stația C.F.R. Lupeni, consi
dera că alît timp cit călă
torește cu trenul niciun con
trolor de bilete nu are voie 
să-l „deranjeze". Fapt pentru 
care, într-una din zile cind 
totuși a fost întrebat de bi
letul de călătorie, Florea Bor 
a făcut o .manevră greșită: 
l-a lovit pe controlor, comi- 
țînd infracțiunea de ultraj 
contra unei persoane aflate 
în exercițiul funcțiunii.

Consecințele ? Un an de 
zile închisoare.

Cine mai încearcă ?

de meditație
Parazitismul e aspru sanc

ționat de legile tării. Edifi
cator e și cazul de mai jos. 
Ion Voicu, din comuna Bir- 
său, județul Hunedoara nu se 
împăca de loc cu munca. De 
ce să muncesc — și-o fi spus 
Voicu — dacă pot ciștiga 
din mila altora. Zis și făcut. 
Simulind ba că este bolnav, 
ba că e bălrîu (își lăsase o 
barbă neîngrijită ca să pară 
mai iu vîrstă) cerșea mila tre
cătorilor prin diferite locali
tăți.

Deunăzi a ajuns și în Pe
troșani. După ce a agonisit 
cițiva lei. bătrinelul „bolnav 
și neputincios" a intrat in
tr-un bufet unde s-a îmbă
tat și a început să facă scan
dal. Judecat chiar in aceeași 
zi pentru parazitism și de
ranjarea liniștei publice a 
primit... 4 luni închisoare 
contravențională, timp în ca
re va medita dacă nu e mai 
bine totuși să muncească.

Pe altă rută
Cunoscut de multi călă

tori de pe ruta Petroșani — 
Simeria, conducătorul auto 
loan Simeanu era considerat 
un om de treabă, așezat la 
locul lui. Piuă intr-o zi cind...

Sub influența alcoolului 
folosește autobuzul l.G.C. 
pentru o cursă suplimentară, 
in afara orelor de program. 
O călătoare il rugase să o 
ducă pină la Pelrila. La răs
crucea de la Dărănești in loc 
să cot Cască la dreapta, auto
buzul o ia spre... Bănița. 
Cursa i'i doi a fost repede 
întreruptă, soldindu-se cu o 
amendă de 1000 de lei apli
cată șoferului.

Un lucru rămine insă ne
clar: călătoarea in cauză nu 
putea apela la serviciile unui 
utobuz care se afla in orele 

program ? Pentru cinci- 
i de bani... ?!

I. M.
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Noi incidente intre grupuri de hinduși
și musulmani în India

DELHI 11 (Agerpres). — Noi 
inc; denie intre grupuri de hin
duși și musulmani au avut loc 
luni in orașul Thana de lingă 
Bombay. Poliția a intervenit 
pentru a restabili ordinea.

In localitățile Bhiwandi și

Jalgoan din același stat, care 
au fost timp de cîteva zile 
scena unor ciocniri violente 
între reprezentanții celor două 
comunități religioaso, calmul a 
fost rcinstaurat in urma măsu
rilor urgente luate de autori

tățile locale. Ultimul comuni
cat difuzat de poliție informea
ză că 90 de persoane și-au 
pierdut viața în cursul acestor 
incidente. Daunele materialo 
sint foarte ridicate.
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Festival
Ediția din acest an a festi

valului de tragedie clasică de 
la Atena va fi dedicată dra
maturgului elen Euripide, din 
a cărui creație vor fi repre
zentate patru tragedii. Repre
zentațiile vor avea loc pe sce
na teatrului antic din Epidaur 
și vor dura de la mijlocul lu
nii iunie pină la sfîrșitul lui 
august. Creația antică greceas
că va mai fi prezentă printr-o 
piesă a lui Sofocle și o alta 
a lui Aristofan.

Festivalul de la Atena mai 
cuprinde, printre altele, ope
rele „Forța destinului" de 
Verdi și „Carmen" de Bizet, 
cu concursul Orchestrei din 
Stuttgart și al orchestrelor fi
larmonice din Praga și Sofia. 
Din România, soliștii și an
samblul Teatrului de Operă 
din București vor fi prezenti 
la festival cu spectacolul de 
balet ..Romeo și Julieta” do 
S. Prokofiev.

Farfuriile nu sint 
numai zburătoare

Ultima creație din arsenalul 
expedițiilor oceanografice ale 
comandantului Cousteau este 
o ..farfurie plonjantă*. „SP- 
3 000“ este un gen de batis- 
caf ușor manevrabil, care poa
te plonja pină la o adincime 
de 3 000 m. înaintind cu o 
viteză de 3 noduri. Dispunind 
de o autonomie de deplasare 
de la 8—18 ore, „farfuria plon- 
jantă“ va fi utilizată pentru 
studierea pantelor platoului 
continental, pentru cercetarea 
depozitelor sedimentare pro
funde, cit și pentru studierea 
materiei vii de la mare a- 
dincime.

Mormintele de la 
Maraton

Recent, pe cîmpul de la 
Maraton, unde atenicnii au în
fruntat în antichitate armata

invadatorilor persani, a fost 
găsit un nou mormînt, in in
teriorul căruia se aflau cinci 
schelele complete, precum și 
resturile a numeroase osemin
te calcinate. Potrivit părerii 
arheologilor greci, este vorba 
de morminlul unor tineri lup
tători din cetatea Plataea. so
siți in ajutorul atonicnilor. 
Principalul mormint al atc- 
nienilor căzuți in celebra bă
tălie a fost descoperit in a- 
nul 1884. Era o movilă de ni
sip care ascundea o mulțimo 
de oseminte calcinate în ur
ma incinerării.

In scrierile «părintelui is
toriei*. Herodot, se relatează 
că pe cimpul de luptă de la 
Maraton, situat la 42 de kilo
metri de Atena, au fost uciși 
6 000 de persani, 192 atenieni 
și un număr neprecizat de 
sclavi.

Amoniac pe Saturn
Un grup de colaboratori ai 

observatorului astronomic din 
Crimeea al Academiei de ști
ințe a U.R.S.S. a demonstrat 
existența amoniacului în stare 
gazoasă in atmosfera planetei 
Saturn.

Cu ajutorul unor aparate 
speciale, instalate la telescopul 
de 122 cm, in spectrele pla
netelor Jupiter, Saturn, Ura
nus au fost descoperite, de a- 
semenea, benzi slabe de ab
sorbție a gazelor, ce fac par
te din atmosfera acestor pla
nete și nu fuseseră înregistra
te anterior.

După aprecierea oamenilor 
de știință, datele obținute pre
zintă un real interes științi
fic pentru studierea originii 
și evoluției sistemului solar.

Robotul imită
Un robot care „se adaptea

ză mediului înconjurător și 
învață să se comporte urmă- 
rindu-și stăpinul”. a fost rea
lizat de cercetătorul american 
Amos Freedy de la Universi

tatea California din Los An
geles. Prezentindu-și creația, 
Freedy și-a exprimat speran
ța că invenția sa va avea o 
largă aplicabilitate, de la rea
lizarea unor brațe artificiale 
capabile să execute aproape 
toate mișcările și operațiile 
făcute de om. pină la utiliza
rea ei in cadrul misiunilor 
spațiale fără echipaj uman. 
..In misiunile spațiale fără c- 
chipaj uman spre alte planete, 
brațele artificiale vor fi în
vățate să fixeze un mecanism 
sau să recolteze mostre de sol, 
pe baza antrenamentului fă
cut înainte de lansare sau a 
comenzilor transmise de la 
sol* a afirmat Freedy.

Din punct de vedere tehnic 
robotul este un complex e- 
lcctronic cunoscut sub numele 
de sistemul autonom de con
trol (A.C.S.). Automatizarea 
este, în faza inițiată, un pro
ces pasiv „dar, treptat, a arătat 
Freedy, robotul începe să i- 
mite și să execute operațiile 
și comportarea manipulatoru
lui pînă ce învață suficient 
pentru a acționa autonom".

Laborator de fulgere
Turnul de televiziune de la 

Ostankino, care, cu cei 533 de 
metri ai săi, este cea mai înal
tă construcție de acest tip din 
lume, slujește și ca laborator 
de studiere a... fulgerelor. Di
versele instalații din interiorul 
și exteriorul turnului măresc 
gradul de probabilitate al a- 
pariției fulgerelor. Oamenii 
de știință apreciază că „labo
ratorul de la Ostankino" per
mite studierea fulgerelor și 
descărcărilor electrice în cele 
mai bune condiții. „Săgeata" 
de beton captează fulgerele, 
iar o aparatură unică le cer
cetează în condiții de labo
rator. Metoda clasică consta 
in fotografierea fulgerelor și 
studierea lor ulterioară.

Turnul de Ia Ostankino a 
devenit un adevărat paratrăz- 
net pentru o bună parte din 
zona învecinată.

Delegația 
Consiliului 

national 
al Frontului 

Unității 
Socialiste 

s-a înapoiat 
de la Belgrad

BELGRAD 11. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanti, transmite: Delegația 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste con
dusă de Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național, și-a încheiat vizita 
făcută în R.S.F. Iugoslavia, 
la invitația Conferinței fede
rale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iu
goslavia.

Luni dimineața, delegația 
română a fost primită de 
Mișo Pavicevici, vicepreședin
te al Vecei Executive Fede
rale. In aceeași zi, membrii 
delegației române s-au întil- 
nit cu Veliko Milutovici, pre
ședintele Conferinței federale 
a U.S.P.M.I., a avut convor
biri cu Beno Zupancici, se
cretarul general al Conferin
ței federale a U.S.P.M.I. La 
întîlniri și convorbiri, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească, a 
participat și ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad, Vasile Șandru.

Seara, delegația Consiliu- 
lui Național al Frontului U- 

j nității Socialiste a părăsit 
- Belgradul, indreptîndu-se spre 
I patrie.

ffl/V HUILE 
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MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Agricultura sovietică va primi 
in cursul acestui an cîteva noi 
tipuri de tractoare care vor 
■permite o creștere a producti
vității muncii do 20—25 la sută, 
anunță agenția TASS. Noul 
tractor construit la Uzînclo din 
Harkov, do pildă, poate ara cu 
o viteză de 15 kilometri pe oră. 
Interesant este și faptul că noul 
tip de tractor permite econo
misirea a 2,5 milioane tone do 
metal anual, ceea ce are drept 
rezultat micșorarea prețului do 
vînzarc și deci a sumelor in
vestite in mașini de gospodă
riile agricole. Uzinele din Minsk 
au început și ele să producă 
un nou tip de tractor, care 
poate fi folosit. în afara mun
cilor agricole, la construcția do 
drumuri sau alte lucrări. In 
prezent, fiecare colhoz dispune, 
în medie, de aproximativ 50 de 
tractoare de diverse tipuri.

★
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

In munții Radovan din Bosnia 
și Herțegovina au fost desco
perite noi zăcăminte de man- 
gan, estimate la 10 milioane 
tone. Noul zăcămînt are un 
procentaj redus de fosfați și 
sulfați, ceea ce îl face deose
bit de util pentru industria 
metalurgică.

ȘANHAI 11 (Agerpres). — La 
șantierele navale din Șanhai, 
care se ocupau pînă de curînd 
numai de reparații, a fost lan
sată la apă prima navă. Ea a 
fost proiectată și construită în 
întregime de inginerii și mun
citorii do la șantierele mențio
nate.

★
SOFIA 11. — Corespondentul 

Agerpres, Gheorghe leva, trans- 
__mitc j Varna, cunoscuta stațiu

ne bulgară de pe litoralul Ma
rii Negre, capătă in prezent o 
nouă dimensiune — aceea a 
unui oraș al sănătății. De cu
rind a început construcția In
stitutului de igienă și epide
miologie și a complexului uni
versitar din Cartierul Vasil 
Lcvski, care va cuprinde un 
Institut de medicină, precum și 
clinici moderne cu un număr 
de aproximativ 2 000 de paturi.

★
ULAN BATOR 11 (Agerpres). 

— Pînă la revoluție, in Mon
golia exista o singură uzină e- 
lectrică cu o capacitate de nu
mai 60 de kilowați. Puterea 
populară a trecut la construi
rea unui sistem energetic caro 
să susțină dezvoltarea întregii 
economii naționale. Bazele aces
tui sistem au fost puse în a- 
nul 1934, cînd a fost dală în 
exploatare termocentrala din 
Ulan Bator cu o capacitate de 
2 500 kW. Capacitatea acestei 
termocentrale a continuat să 
crească, ea fiind astăzi do 36 000 
kilowați. Totodată au fost con
struite centrale electrice și in 
alte localități. Procesul acesta 
continuă și în prezent. Anual, 
statul alocă 25 la sulă din in
vestiții în acest scop. In 1970, 
producția de energie electrică, 
potrivit prevederilor planului 
de stat, va fi de 460 milioane 
kWh.

★
HAVANA 11 (Agerpres). — 

In Cuba a fost construită pen
tru prima dată o ambarcațiune 
din beton armat. Ea măsoară 
15 metri în lungime și 4.4 metri 
în lățime, puțind transporta o 
încărcătură de 36 de tone. Am
barcațiunile de acest tip vor fi 
folosite la pescuitul de coastă.

R. P. POLONA : Incepînd din mijlocul lunii aprilie, 
în fiecare sîmbătă, la Opole, capitala regiunii cu același 
nume, are loc „Festivalul Regiunii”, in care locuitorii expun 
realizările lor din ultimii 25 de ani.

In foto : Trofee vînătorești expuse de către locuitorii 
din Olesno Poviat, în Piața Plac Wolnosoi din Opole.

SITUAȚIA
DIN CAMBODGIA

In capitala libiana au sosit 
doi miniștri din Republica 
Arabă Unită intr-o misiune 
politică și economică, in tim
pul căreia vor avea ini re ve
deri cu șeful stalului libian, 
colonelul Moamer el Cedai i, 
și cu al/i lideri ai țării gazdă.

Ministrul egiptean al in
formațiilor și orientării națio
nale, Mohamed Heykal, se 
afla la Tripoli, iu calitate de 
reprezentant special al pre
ședintelui Nasser,' pentru a 
prezenta punctul de vedere 
al guvernului său față de ac
tuala situație din Orientul 
Apropiat. Al doilea merpbru 
al guvernului R.A.U., min's- 
trul agriculturii, Sayed ,Ma- 
rei, urmează să examine'e 
cir colegul său libian proble
me legale de colaborarea 
dintre cele două țâri in- do
meniul agriculturii. Se știe 
că Libia a alocat o sumă im
portantă pentru dezvoltarea 
agriculturii sale, in cadrul 
noului plan national de dez
voltare care a intrat, in 
exercifiu de la i aprilie.

® Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, șif Lin 
Biao, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, l-au primit luni 
la Pekin pe Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
cu care au avut o convorbire, 
informează agenția China Nouă.

In aceeași zi. Le Duan a a- 
vut o întîlnire cu Ciu En-lai, 
membru al Comitetului f Per
manent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, și cp alți 
conducători de partid Și de 
stat.

Atentate asupra unor
avioane de pasageri

i LONDRA 11 (Agerpres). —
' Patru avioane de pasageri 
| ale companiei spaniole „Ibe- 
i ria“ au fost duminică (inia 
’ unor atentate cu bombe in- 
I cendiare pe aeroporturile din 
( patru mari orașe 
! pene.
■ Prima bombă a
J lntr-o valiză din 
' meniul de bagaje 
( vion de pe aeroportul 
i Geneva, in timp ce majori- 
» lalea pasagerilor erau deja 
| evacuați in urma primirii 
1 nui telefon anonim. Nu 
’ fost victime, iar pagubele 
5 fost minime.
\ O altă explozie, tot cu 
i tecte neînsemnate, a a\ul toc 
» pe căruciorul de bagaje care 
i se îndrepta spre un avion al 
• „Iberiei" aliat pe aeroportul 

din Frankfurt pe Main (Rd:.
\ a Germaniei).

vest-euro-

explodat 
comparti- 

al unui a- 
din

u- 
ati 
au

e-

A treia bombă a explodat 
intr-o valiză din holul aero
portului din Amsterdam, după 
ce o voce anonimă avertiza
se la telefon politia să fie 
atentă la bagajele destinate 
aparatului companiei spa- 

' niole.
In fine, la Londra, Scotlund 

Tardul, care primise de ase
menea un telefon anonim, a 
izbutit să evite explozia, ce
tind pasagerilor să-și identi
fice rapid bagajele. In sin
gurul geamantan nereclamat 
de nimeni a fost găsită bom
ba, care a fost imediat 
dezamorsată.

Soldate cu pagube neîn
semnate 
ii putut 
zborului, 
zenlanfii 
turi.

la sol, exploziile ar 
ii tataie in timpul 
au declarat repre- 

celor patru aeropor-

CURT
@ Curtea Supremă a Indiei 

a respins luni cererea de anu
lare a alegerii lui V. V. Girl 
în funcția de președinte al sta
tului.

Cererea fusese adresată 
Curții Supreme de un grup de 
adversari politici ai actualului 
președinte, sub pretextul că, 
în cursul alegerilor preziden
țiale, ar fi fost comise fraude. 
După cum relevă observatorii 
politici dm capitala indiană, 
hotărirea Curții Supreme con
stituie încă un eșec al aripii 
de dreapta a Partidului Con
gresul Național Indian, care se 
opune actualei politici promo
vate de premierul Indira Gan
dhi.

Q Cadrele didactice din șco
lile publice din Los Angeles au 
holărit duminică să continue 
greva, declanșată acum o lună, 
pînă la satisfacerea revendică
rilor lor. După cum a anunțat 
un purtător de cuvînt. negocie
rile dintre reprezentanții gre
viștilor și ai autorităților muni- 
cioale continuă fără să existe 
deocamdată perspectiva reali
zării unui acord în privința 
proiectului noului contract co
lectiv de muncă prezentat de 
greviști. La grevă participă mai 
mult de jumătate din cei 
25 000 de profesori din Los 
Angeles,

® După cum sc arată înlr-un 
studiu dat publicității la Lon
dra de Comitetul de dezvoltare 
economică, in anul în curs 
construcția de locuințe se va 
afla sub nivelul anului trecut. 
Cele mai dezavantajate în urma 
noii reduceri vor fi categoriile

Q Mișcarea populară pentru 
eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a 
adresat tuturor forțelor demo
cratice și progresiste din lume 
un ape), chemîndu-le să exer
cite presiuni asupra guvernului 
portughez pentru a-1 determi
na să elibereze pe președintele 
de onoare al M.P.L.A., Pinto 
de Andrade, aflat în prezent în 
detenție.

O într-o broșură recent edi
tată în Republica Sud-Africană 
se relevă că în această tară are 
loc, în medie, cîte o execuție 
prin spînzurare la fiecare trei 
zile, aici fiind pronunțate jumă
tate din condamnările la moar
te din întreaga lume.

O Departamentul securității 
circulației din Statele Unite a 
făcut cunoscut că in 1969 și-au 
pierdut viața în accidente ru
tiere 54 895 de persoane. Din
tre acestea, 9 800 au fost pie
toni.

© Agenția China Nouă a- 
nunță că Le Duan, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc • 
din Vietnam, a sosit la Pekin, 
într-o vizită în China.

SAIGON 11 (Agerpres). — 
într-o corespondență transmisă 
din Saigon cu privire la conti
nuarea acțiunilor americano- 
saigoneze pe teritoriul Cambod- 
giei, agenția U.P.I. menționează 
că cele aproape 100 de ambar
cațiuni militare, care au pă
truns sîmbătă în Cambodgia pe 
fluviul Mekong, au debarcat 
trupe de desant în orașul Neak 
Leung, localitate strategică si
tuată la 60 km de Pnom Penh. 
Pe de altă parte, un purtător 
de cuvînt al comandamentului 
saigonez a anunțat ca o parte 
din ambarcațiunile’ participante 
la „operațiunea Mekong" au 
ajuns Ia Pnom Penh.

în ciuda termenelor ipotetico 
ale retragerii trupelor interven- 
ționiste din Cambodgia (30 iu« 
nie a.c.), menționate de preșe< 
dintele Nixon, generalul Thîeu, 
șeful regimului saigonez, a afir
mat, după cum arată atenția. 
A.P., că „pentru durata opera-^ 
Hunilor din Cambodgia nu a- 
fost stabilită nici o limită". 
La rîndul său, comandantul 
trupelor saigoneze participanta 
la operațiunile de pe terii, rlui 
Khmer, generalul Cao Ky. a 
ținut să precizeze că „acțiunile 
noastre nu sint limitate nici itt, 
timp șl nici in spațiu",

ITALIA

1 fulfil MoMva

In Italia continuă să se des
fășoare acțiuni de protest îm
potriva intervenției americane

secretar general al partidului* 
și alți conducători ai P. C. Ita
lian. au demonstrat Ia Genova,

în Cambodgia și de solidaritate 
cu lupta pentru libertate și in
dependență a popoarelor viet
namez și cambodgian. Aproxi
mativ 100 000 dc persoane, în 
rîndul cărora se aflau Luigi

In fața demonstranților au vor
bit Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Direcțiunii P.C.I.. i 
Gian Franco Borghini, secre
tarul național al Federației Ti-< 
nerctului Comunist Italian.

© Comandantul suprem al 
forțelor armate sud-africane, 
generalul Himstra. a declarat 
că, în ultimii zece ani. Republi
ca Sud-Africană a achiziționat 
armament în valoare de 980 
milioane dolari, confirmînd în 
felul acesta aprecierile din pre
sa africană potrivit cărora re
gimul rasist de la Pretoria in
tensifică ritmul de sporire a 
forței sale armate.

Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : La 
Budapesta s-a deschis luni primul festival internațional de 
filme sportive organizat în capitala ungară. Vor fi prezen
tate 110 filme din 20 de țâri. Realizatorii de filme sportive 
din România sint prezenți cu șase filme, printre care .E- 
chipa", „Volei", „Ora de gimnastică", „Mini-baschet", „Zbor 
în alb" și altele. Festivalul va dura o săptămină.

REMANIERE MINISTERIALA 
ÎN TRINIDAD - TOBAGO
PORT OF SPAIN 11 (Agerpres). — Primul ministru al 

statului Trinidad-Tobago, Eric Wiliams, a anunțat dumi
nică seara, într-o declarație radiodifuzată, o remaniere gu
vernamentală, caracterizată de observatori drept majoră. 
Au fost efectuate noi numiri la trei departamente, ai căror 
titulari au demisionat, și s-au creat noi posturi în guvern.

Observatorii politici apreciază că remanierea a fost de
terminată de cererile conducătorilor organizațiilor popu
lației de culoare ca guvernul să ia măsuri pentru reduce
rea șomajului și redresarea economiei țării. După cum se 
știe, in Trinidad-Tobago au avut loc în primele două luni 
ale anului puternice demonstrații ale populației de culoare, 
nemulțumită de politica economică a guvernului.

Demonstrații studențești
SAIGON 11 (Agerpres). — 

Poliția saigoneză a făcut din 
nou uz de gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia o demon
strație organizată de studenți 
in fața clădirii tribunalului din 
capitala Vietnamului de sud. 
Studenții protestau împotriva 
arestării unui număr de colegi

de-ai lor, participant! la de
monstrațiile care, săptămina 
trecută, au creat o situație de
osebit de încordată la Saigon, 

încercind să liniștească spi
ritele, administrația saigoneză 
a holărit să elibereze o serie 
de studenți menținind doar pe 
liderii acestora. Cel eliberați 
au refuzat să părăsească clă-

populației cu venituri mici, 
deoarece, după cum informează 
studiul amintit, reducerea vi
zează în principal construcțiile 
de locuințe aparținînd munici
palităților. în care chiria este 
relativ mai redusă.

Q Ministrul finanțelor al 
R. P. Ungare, Valyi Peter, a 
plecat într-o vizită în Peru. Bo
livia și Venezuela în vederea 
unor convorbiri referitoare la 
dezvoltarea legăturilor econo
mice ale Ungariei cu cele trei 
țări latino-americane.

S Maria Rodriguez Munoz, 
locuitoare a unui sat din a- 
propierea Sevillei, a născut un 
băiat în greutate de peste șapte 
kilograme. Maria Munoz, în 
vîrstă de 28 de ani, este mama 
a încă nouă copii.

la Saigon
direa tribunalului pînă ce nu 
li se vor alătura și colegii 
aflațl în continuare in deten
țiune.

în eventualitatea unor noi 
demonstrații, poliția de la Sai
gon a luat măsuri excepționale, 
plasînd patrule întărite în ju
rul clădirilor oficiale.

„L’EXPRESS"

Wall Street: TEAMA AMERICANA
Scăderea cursului acțiunilor in Wall 

Street interesează întreaga lume occidentală 
pentru că toate bursele din lume se alinia
ză, mai mult sau mai puțin, după cea din 
New York. Totodată, ea suscită și interesul 
marelui public: crahul din Wall Street din 
octombrie 1929, care a declanșat cea mai mare 
criză economică pe care a cunoscut-o lumea, 
a fost legat, de asemenea, de bursa de aici. 
Faptele îngrijorătoare sint, totuși, de un alt 
ordin. Și, fără îndoială, sint serioase. Căci 
pun in discuție încrederea pe care America 
o are în ea însăși.

Această aducere în discuție a certitudini
lor americane capătă un al doilea aspect 
imediat. Ultimele elape ale căderii, cele în
registrate de la venirea președintelui Richard 
Nixon la Casa Albă, in ianuarie 1969, au fost 
legate de un fapt precis: Administrația a- 
incricană punea o frină serioasă economiei 
pentru a bloca creșterea prețurilor. Deci, 
ea menținea majorarea impozitelor; restrin- 
gerea creditelor; accepta o taxă de scont 
ridicată. In acest mod, business-ul a fost 
încetinit. Beneficiile societăților s-au dimi

nuat. La 6 februarie 1970, pe Wall Street se 
atingea punctul cel mai scăzut pentru indi
cele sintetic al economiei americane — Dow 
Jones : 746 puncte.

Bursa s-a relansat apoi timp de cîteva săp- 
tămîni, dar, incepînd din aprilie, căderile 
s-au ținut lanț.

Certitudinea pierdută privește de data a- 
ceasta posibilitatea guvernului de a controla 
economia. Expansiunea americană a fost o- 
prită încă din august 1969. Creșterea prețu
rilor ar fi trebuit să fio oprită în următoa
rele șase luni. Or, un fapt incontestabil este 
acela că incepînd din aprilie asistăm la o 
creștere a prețurilor intr-un ritm de 6 la 
sută, net inflaționist. In felul acesta, politica 
Administrației este apreciată ca un eșec. 
Totul trebuie luat de la început.

Singurele ipoteze plauzibile sint fie ajun
gerea la un nivel de 650 puncte pentru indi
cele Dow Jones, fie realizarea a ceea ce spe
culatorii de bursă parizieni numesc „o creș
tere mizeră", adică o foarte slabă creștere 
datorită inflației. Față de oricare dintre a- 
ceste două ipoteze se manifestă circumspecție.
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